
Kommunfullmäktige Sala kommun 

Interpellation till ordförande i vård och omsorgsnämnden Christer Eriksson(C). 

Nästan varje dag kan man läsa i media om kris inom vård och omsorg. Jag är väl medveten 

om att det finns stora skillnader mellan kommunerna om hur djup krisen är. Då vi står nära 

stora pensionsavgångar samtidigt som antalet sökande till vård programmet liksom till 

utbildning till socialarbetare lockar färre och färre och antalet äldre ökar kraftigt. På samma 

sätt ökar också behovet av socialarbetare. 

Jag vill fråga ordförande i vård och omsorgsnämnden: 

Vilken plan har ordförande i Vård och Omsorg för att motarbeta personalflykt från den 

kommunala socialtjänsten/äldreomsorgen?. 

Finns det någon plan för hur man skall behålla kompetent erfaren personal, vad gäller 

rekrytering utbildning, fortbildning, löneutveckling och ev karriärvägar? 

Om nej, planeras det för att upprätta en plan? 

Sala 2015.08.24 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 

MOTION 

Väckes av: Eva Stenberg och Emil Andersson 

Ärende: Förnya fullmäktiges arbetsformer 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

En översyn behöver ske av kommunfullmäktiges arbetsformer för att 
modernisera och effektivisera arbetet. Vi anser att följande frågor behöver 
utredas: 

1. En ny sammanträdeslokal med bättre säkerhet och modem teknik 
2. Istället för inställda sammanträden kan den tiden användas till 

allmänpolitiska debatter i kommunalpolitiska frågor till exempel 
bostadsbyggande eller vilka satsningar som bör göras på skolorna samt 
seminarier-information om större frågor som ska behandlas vid ett senare 
tillfälle 

3. Uppdatera säkerhetsrutinema vid fullmäktigesammanträdena 
4. Öka intresset för allmänheten att besöka fullmäktigesammanträdena 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomföra föreslagen 
utredning och att ett förslag redovisas för kommunstyrelsen senast i december 
2015. 

Sala 2015-06-15 

~~~ 
Eva Stenberg (S) 
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~~frsson (S) 



Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -07- 2 8 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn: 

Gatuadress; 

Postnummer, ort: 

Telefon; 

I Förslagets rubrik: ·Bvl,Luii,yb, 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

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

2014-01-22 

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

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: .•••• u , __ ~--·~-re~v···-········-···------······-··---------------------------···-···· 

Besöksadress: stora Torget 1 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224·74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2015-06-02 

Namn: Birgitta Rosen 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
73325 Sala 

2014-01-22 

BlANKITT: MEDBORGARFÖRSlAG 

Kommunstyrelsens lörvaltnlng 

lnk. 2015 ·06· O 5 

Gatuadress: Brunnsgatan 11 C 

Postnumme~ort:~7~3~3~3~1::..:::Sa~l~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Telefon: 0224-13521 

Förslagets rubrik: 
Offentlig toalett vid Fiskartorget. 

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

Jag tillhör den grupp sam i uppdrag från Handikapprådet och Sala kommun arbetar med inventering av 
tillgängligheten i Sala. Tillgänglighet i allmänhetens ögon innebär att det ska vara lätt att kunna leva i 
samhället trots att någon är rullstolsburen eller synskadad. Vi kan kalla dem för synliga funktionshinder. 
Då handlar det om att ta bort trösklar, bygga ramper eller ha stora prislappar med bra kontrast på 
siffrorna. 

Många funktionshinder är osynliga men är minst lika stora handikapp som de synliga. Flera av dessa kräver 
tillgång till toalett med mycket kort varsel såsom olika tarmsjuk.domar eller inkontinens. Även vi i 
tillgänglighetsgruppen har blivit överraskade att så många är så beroende av att få tillgång till en 
toalett när de besöker Sala stad. Men detta är ju inget de talar högt om. Denna grupp planerar sina resor 
efter toalettillgången lika noga som en rullstolsburen person planerar parkeringar för rörelsehindrade. 

Vi kan konstatera att behovet av ytterligare en offentlig toalett norr om centrala Sala är stort. Idag 
finns två offentliga toaletter, en på Fredstorgets parkering och en i Stadsparken, där Karlbergs kiosk 
stod. Den är stängd nattetid. I Galleria Sala Torg finns ytterligare en toalett under Gallerians 
öppettider. 

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

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktfge 
Box 304 
733 25 Sala 

47' • /1'J I 
Underskrift: _·_c,Vr.LL ,,..,,· 4:J""·"· .;.(,;,;~~-~i'!!tt'.'-4,()cc::X\,,._,,ei_=,,----------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedtund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



[forts. sid 1. Beslaiv och motivera ditt förslag) 

Befinner du dig norr om centrum finns en toalett vid Biblioteket när det är 
öppet. Efter stängningstid så finns bara toaletten på Fredstorget eller i 
stadsparken kvar att tillgå vilket kan vara för långt avstånd från 
Fiskartorget. 

Vårt förslag är att ytterligare en offentlig toalett anordnas vid Fiskartorget 
på lämplig plats. 
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Motion till 

Sala Kommunfullmäktige. 

Väckes av: Tommy Johansson 

Utredning om koncernbolag. 

För 10-15 år sedan var det mycket vanligt att det bildades kommunala 

koncernbolag. Främsta drivkraften var då att på ett enkelt sätt minimera 

skatter. Då liksom nu känns den motiveringen inte tilltalande. Det finns dock 

andra skäl som är betydligt mer tilltalande ur ett demokratiskt synsätt: 

- Kan bildadet av ett koncernbolag göra en insats till att skapa enhetliga system 

när det gäller löner, personal, bokföring, planering, telefoni, bilar/fordon? 

- Kan bildandet av ett koncernbolag förbättra bolagens ekonomiska situation 

genom bättre likviditet, soldititet, kassaflöde mm ? 

-Kan bildandet av ett koncernbolag möjliggöra att andra verksamheter som i sin 

helhet betalas av taxekollektivet överföras från skattekollektivet? 

Det är av största vikt att den huvudsakliga verksamheten, exempelvis el, 

vatten, avlopp och bostäder fortsätter som vanligt i kommande dotterbolag. 

Inte minst på grund av att Heby kommun också är delägare i SHEAB. Ett 

bildande av koncernbolag torde också möjliggöra utökat sammarbete/ägande 



med Heby kommun men också möjligheter till nya verksamheter med andra 

kommuner. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunsstyrelsen att utreda 

frågan om koncernbolag. 

Sala 4/6 - 2015 



Till Sala kommunfullmäktige F! Motion 

Feministiskt initiativ 

Utökad elevhälsa i Sala kommun 
I en ny forskningsstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften "The Lancet Psychiatry" har 
många forskare över tid jämfört den psykiska hälsan hos drygt 5 000 personer i Storbritannien 
och USA. Syftet med studien var att jämföra den psykiska hälsan de hade som vuxna om de 
hade blivit mobbade eller varit utsatta för omsorgssvikt i hemmet som barn. Resultatet visar att 
personer som varit mobbade som barn har signifikant högre psykisk ohälsa än barn som varit 
vanvårdade. De har oftare depression, ångest och lider oftare av självmordstankar. Tilläggas 
kan också att barn som är utsatta för vanvård i högre grad är utsatta för mobbning i skolan. 

Det finns statistik kring mobbade barn i Sverige. Enligt Skolverket har 7-8 procent av landets 
alla elever varit utsatta för mobbning och enligt antimobbningsorganisationen Friends utsätts 
60 000 barn varje år. Friends släppte en rapport 2014 som visar att flickor överlag är mer 
utsatta för kränkningar och känner sig otrygga i skolan, jämfört med pojkar. Rent generellt i 
Sverige vet vi också att det många gånger finns allvarliga brister i elevhälsan. Vid 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2012 konstaterades detta på en av tio grundskolor. Det 
handlade främst om att någon eller några av elevhälsans kompetenser saknas eller att 
tillgången bedöms vara bristfällig. Risken blir då att det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet blir lidande. 

Av de fall som resulterade i flest fall av kritik från Skolinspektionens sida vad gäller 
anmälningar till BEO, Skolinspektionens Barn- och elevombud, handlade en majoritet om att 
skolan inte gjort tillräckligt vad gäller kränkande behandling av elev. Även Salas skolor får 
anmälningar gällande detta, senast mycket tydligt uppmärksammat i Sala Allehanda. Den 
gången handlade det om Åkraskolan, en av kommunens mest belastade skolor rent 
socioekonomiskt. 

Vartannat år gör Landstinget i Västmanland en undersökning som heter "Liv och hälsa Ung" 
och den gjordes senast 2014. Den görs i årskurs sju, nio och årskurs två på gymnasiet. I 
resultatet för Sala kommun är det mycket som är anmärkningsvärt. Andel pojkar i årskurs sju 
som anger att de varit utsatta för fysisk mobbning det senaste året är 29 0/o och flickor 14 0/o. 
Där skiljer sig Sala markant från övriga länet med dubbelt så höga siffror vad gäller pojkars 
utsatthet. 

Även flickorna ligger högre än i övriga länet, dock inte lika markant som pojkarna. Vad gäller 
indirekt mobbning (frusit ut, ljugit. pratat skit om osv.) uppger 30 0/o av pojkarna att de varit 
utsatta för detta, medan en så stor del som 49 0/o av flickorna i årskurs sju uppger att de varit 
utsatta. Detta problem är självfallet inget som börjar så fort eleverna börjar högstadiet, det 
grundläggs i tidigare åldrar och är något som elever redan från start behöver hjälp med i skolan, 
både den som utsätts och den som utsätter. 

Idag finns två kuratorer anställda för alla grundskolor i Sala kommun. De är placerade på varsin 
högstadieskola och har viss procent på andra skolor. Från och med i höst kommer dessa 
kuratorer inte att ha varsin rektor som närmaste chef, utan tillhöra elevhälsan centralt. Det är 
ett bra beslut, det kan leda till att de två tjänsterna fördelas mer rättvist över skolorna. Däremot 

F! 
Sida I av 3 Feministiskt initiativ 



räcker inte endast två kuratorer till för ~orton stycken grundskolor. Att arbeta som kurator är 
ett arbete som kräver relationsskapande och som kräver närvaro för att skapa tillit hos eleverna 
och därmed kunna göra skillnad. En kurator ska heller inte enbart "släcka bränder'' och vara 
med vid akuta situationer, utan har också i uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 
vilket enligt Skolverket är det arbete som blir lidande när tillgången inom elevhälsan är 
bristfällig. Feministiskt initiativ Sala anser tillgången vara mycket bristfällig i Sala kommun. 

Om vi tar exemplet Åkraskolan återigen är det en skola med det upptagningsområde som är 
mest belastat socioekonomiskt. Åkraskolan tar också emot flest nyanlända av alla skolor i 
kommunen och är den av grundskolorna som är utmärkande vad gäller ärenden till 
kommunens centrala resursteam och ansökningar till skolpsykologerna. Enligt den 
skolpsykolog som har ansvar för just Åkraskolan (en av just nu två skolpsykologer med ansvar 
för hela kommunens skolor) har Åkraskolan markant fler och tyngre ärenden än övriga skolor. 
Det handlar mest om beteendeproblematik, men även dåligt mående bl. a. 

Enligt kommunens samordnare av modersmå!sundervisning, som placerar flest elever på just 
Akraskolan beroende på var i kommunen eleverna bosätter sig, finns ett stort behov av socialt 
stöd i den process det innebär att komma som nyanländ elev. Det är många elever på 
Åkraskolan som har trauman bakom sig och förväntas kunna fungera i en normal skolmiljö, 
trots sitt bagage. Ett socialt stöd i skolan är viktigt för att elevernas behov ska bli tydliga, att 
de ska få en fungerande skolgång, att någon med rätt kompetens kan avgöra var de kan få rätt 
typ av hjälp samt även för att stötta barn och familjer på olika sätt. Ur ett rent 
samhällsekonomiskt perspektiv vinner vi mycket på tidiga insatser för dessa barn. 

Enligt Rädda Barnens rapport "Stöd till barn i utsatta situationer'' (ISBN: 978-91-7321-439-1) 
går det I 066 elever per skolkurator i Sala kommun. Rekommendationen är 400-600 elever. 
Enligt samma rapport har 89 % av landets grundskolor en kurator placerad på skolan, vilket 
endast två av skolorna i Sala kan säga att de har i dagsläget, nämligen högstadieskolorna. 

Vi anser det vara av största vikt att Sala kommun tillgodoser behovet av kuratorer för alla 
åldersgrupper i Sala kommuns skolor, kuratorer som kan arbeta förebyggande både på 
organisatorisk, grupp- och individnivå. En väl fungerande elevhälsa verkar också förebyggande 
vad gäller inströmmande ärenden till socialtjänsten och, som det också visas i den 
vetenskapliga artikeln hänvisad till ovan, skulle också förhindra psykisk ohälsa hos dem som 
vuxna. 

Feministiskt initiativ Sala anser att Sala kommun just nu inte lever upp till Skollagens 25 Kap 
§25 som lyder: ( ... ) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator( ... ) 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
• att Sala kommun vidtar åtgärder för att leva upp till Skollagens 25 Kap §25. 
• att Sala kommun tillgodoser tillgång till kurator för samtliga elever i årskurserna F-6 

med det av Rädda Barnen rekommenderade antalet elever, dvs, 400-600 
elever/kurator. 

F! 
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., att Åkraskolan får en kurator anställd på heltid för att dels kunna ta emot nyanlända 
elever på bästa sätt och utarbeta arbetssätt och metoder tillsammans med övriga aktörer 
i Sala kommun för detta, att sprida till övriga skolor i kommunen, men också för att 
tillgodose det stora behov av socialt stöd som finns på Åkraskolan överlag. 

Sala, den I O juni 2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

Sida 3 av 3 
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