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SALA 2014-01-22 l KOMMUN BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2015-02-08 

Namn: Per Tjärnström 

Gatuadress: Johannesbergsvägen SB 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Postnummer, ort: _7c:3:.:3:.:7.=5.:So:a:::la'-------

Telefon: 0738 46 44 28 

Förslagets rubrik: 
Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 20!5 -02- O 9 
Diarienr • J l' . 
~o) s l i lo y;, '"'"!'"'' 

/ 

Per 30 inflyttad med problematik, blivit felplacerad i särskola, lever idag i utanförskap och har 
stor erfarnhet av myndigheter som bara ser regler, inte individen. 
söker idag stöd för att få balans på mitt liv och få en god tillvaro. Rehabilitering har alltid uteblivit. 

Har idag boendestöd, fungerar bra men kommunikation med handläggare har 
inte fungerat överhuvudtaget på s månader, byte av handläggare ger inga fördelar. 

Idag fokuseras det för mycket på regelverk än att fokusera på individen och 
möjliggöra för individen att få en god tillvaro. 
Jag har planer att flytta vidare men nu kommer jag att fly problemen - våren 2015. 
Har brutit all kontakt med handläggare men har ej avsagt insatser. 

JAG TYCKER: 
Att Sala Kommun ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att kartlägga ensamma och 
utsatta människors situation och STÖTTA dessa människor till ett bättre liv. 

Att Sala Kommun ska i största möjliga mån försöka att INTE motarbeta utsatta människor, 
ställs en förfrågan om att samarbeta, nätverka eller sätta sig ner i ett team och 
fokusera på problemlösande insatser så skall detta gå att göra, ett NEJ kan alltid förvärra 
den utsattes situation - vilket ökar risken på att personen begär utökade insatser som t. ex. 
boendestöd. Vilket blir en samhällskostnad. 

Att Sala Kommun måste lyssna mer på individens intressen och önskemål och i största möjligaste mån 
anpassa sig efter individens "tänk", då kan goda förutsättningar skapas och den svage kan 
bli självständig. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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Medborgarförslag 

Datum: ___ f__J/L:::_J':;) _____________ \;;; ________________________________________________________________________ _ 

GatuaNd::,~· _E;_;:::_:--:=1h"--~--;:z-:;----------T-----------------------------------------------------__ )jg_1, ___________ cl__"L ______________________ ':::L ____ _L __ b ____________________________________________ _ 
Postnummer, ort: -~-~2f-:2J __ G_ _____ ~_Oo.\-=:b _________________________________________________________________ _ 

Telefon: _ _Q_?:Q ___ ~Q-~_l:::\.-4:-__ '==:1::;2 _______________________________________________________ _ 

Förslagets rubrik: '!il 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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