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Aktbilaga 

Motion till Sala kommunfullmäktige angående uppföljning 

av genomförandet av motioner 

Motivering 
Det finns i dagsläget en fungerande rutin för beredningen av motioner i Sala kommun. 
Vad som däremot saknas är en återrapportering av genomförandet av bifallna 
motioner. Det är av yttersta vikt för den kommunala demokratin att bifallna motioner 
verkligen blir genomförda. Ett sätt att öka transparensen och säkerställa att tagna 
beslut verkligen genomförs är att upprätta en uppföljningsrutin med återrapportering 

till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 

införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner rapporteras till 
kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske samlat minst en gång om året och 
innefatta alla ännu ej genomförda bifallna motioner samt samtliga bifallna motioner 

som genomförts sedan förra rapporteringstillfället. 

Sala 16-10-18 

Magnus Edman gruppledare (SO) 



Motion 
Till Sala kommunfullmäktige 
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•• 
Andra i Salabostäders Feministiskt initiativ 

körutiner 
Den som vill ställa sig i kö för att hyra bostad hos Salabostäder måste bland annat dels ha fyllt 
18 år, dels ha ett svenskt personnummer. Dessa krav är dock inte allmänt förekommande hos 
alla bostadsbolag i Sverige. 

Att en hyresgäst behöver vara myndig för att teckna hyresavtal är en sak, men vi tycker att det 
borde vara möjligt att ställa sig i kö tidigare. Det är inte svårt att hitta andra kommunala 
bostadsbolag som valt att tillåta köregistrering från 16 eller 17 års ålder, bland annat med 
argumentet att ge unga människor en större chans att kunna få en egen bostad när de blivit 
myndiga. Vi tycker att den möjligheten ska finnas även i Sala, hos Salabostäder. 

I Salabostäders ägardirektiv står det att bolaget ska verka för integration. För en nyanländ kan 
vägen in i det svenska samhället vara lång. Den kunde kanske förkortas något genom 
möjligheten att ställa sig i bostadskö redan under den långa väntetiden på att få 
uppehållstillstånd och svenskt personnummer. 

Salabostäders förklaring till att de behöver ha personnumret redan när någon ställer sig i kö, 
är att de "har som rutin att ta in ekonomisk upplysning" redan vid köregistreringen. Vi tror att 
rutiner går att förändra och tänker att ekonomisk upplysning borde kunna tas in i ett senare 
skede. Vi tänker också att rutiner hellre ska anpassas efter de blivande hyresgästernas behov, 
än tvårtom. 

De bostadsbolag som godtar köregistrering utan svenskt personnummer har lite olika rutiner. 
Några har helt enkelt en ruta i registreringsformuläret där det går att kryssa i "saknar svenskt 
personnummer", hos andra kan en registrera sig med endast födelsedatum - utan de fyra sista 
personnummersiffroma - eller kontakta bostadsbolaget direkt, för att kunna registrera sig utan 
personnummer. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
,. att Salabostäders styrelse ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ändra i 

körutinema för ansökan om bostad hos Salabostäder så att det dels blir möjligt att stå 
i kö från 16 eller I 7 års ålder, dels går att ställa sig i kö utan att ha svenskt 
personnummer. 

Sala, den 26 september 2016 

Med bästa hälsningar, 

./u·7~t!:_~ 
Sarah Svensson'och Sandra Boström, Feministiskt initiativ Sala 

Sida I av I 
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Feministiskt initiativ 
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Sala Kommun 

Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se. 0224-74 70 00 
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Medborgarförslag till kommunen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Telefon (även riktnummer) 
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Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en förening, skolklass, grannar) 

, Förslag 
0 Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 
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Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 
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Bilagor 
0Förslag 

~ Motivering 

Underskrift 
Datum och underskrift 



Sala Kommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska 

Under 2015 har 1554 personer i Sverige tagit sina liv. Många har försökt att ta sitt liv. Varje 

självmord innebär ett ofattbart lidande för familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar. 

Konsekvenserna av ett självmord och självmordsförsök resulterar i depressioner, 

sjukskrivningar, skuldkänslor och i flera fall kopieras självmorden. 

De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. I dag kan vi 

bota depressioner och även annan psykisk ohälsa. Det finns också mycket kunskap om hur 

självmorden kan minska radikalt. Men kunskapen är inte allmänt känd. Självmord är behäftat 

med stort stigma och okunskap. 

År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord." Ingen bör hamna i en så utsatt 

situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen 

ska behöva ta sitt liv. "Utdrag ur proposition 2007 /2008:110. 

Men ska självmorden minska radikalt måste varje län och kommun göra sitt. Eftersom 

Sverige har en nationell nollvison finns det inget som hindrar Sala Kommun från att ha en 

lokal sådan. Det är första steget. Nästa bör rimligtvis vara att Sala Kommun sätter upp 

delmål. Exempelvis att självmorden och självmordsförsöken ska minska med 20 procent på 

fem år. I samband ned det bör en eller flera samordnare leda ett långsiktigt arbete för att 

uppnå målet. Samordnarna bör regelbundet bjuda in aktörer som på olika sätt kommer i 

kontakt med människor som har självmordstankar, exempelvis psykiatrin, 

blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ideella organisationer, 

kyrkan med flera. Var och en bör bidra med kunskap och genom att årligen utvärdera 

statistiken kan slutsatser dras om hur effektivt arbetet går. 

Runt om i Sverige pågår liknande arbete. Bland annat i Sörmland, Gotland, Norrköping och 

Värmland. Det går att lära sig av vad andra har gjort, både i Sverige och utomlands. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har räknat ut att det för tidiga 

dödsfallen i Sverige innebär en förlust på mer än 38 000 levnadsår eller 32 år per självmord. 

Denna lidandeproduktion är något vi i stor utsträckning kan förebygga. 

Ingen kan göra allt men Sala Kommun kan göra sitt. Därför vill jag att Sala Kommun snarast 

tar fram en handlingsplan enligt ovan. 

Med vänlig hälsning 

Annika Kilmark- volontär Suicide Zero 


