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MOTION

Väckzesav:Ulrikaspárebo(s)

Överförstädningeni kommunensregi

SedanfleraårtillbakaärstädningeniSaIakommunutlagdpåentreprenadochprivataföretagsköter
allstädningi kommunen.

Vi:Socialdemokrateranseratt .detnu är dagsför kommunenatt återtaallstäd-ningochatt denskeri
Salakommunsregi.

Allaentreprenadavt-al*sägsuppochstädningochlofkalvårdvöverförssuccesivtikommunensegenregi
vartefter entreprenadavtalenlöperut. Ingafierupphandlingaravstödtjänsterskagenomföras.

Hygienkravenpåskolor,förskolorochäldreboendenärm-ycketviktigaochdenpersonalsomsköter
iokalvârdmästefåordentligtmedtldföruppdraget,kvaliténmåstehelatidenhöjasochallpersonal
måstefåkompetensutbildningkontinuerligt.

Jagföreslårdärför:

att kommunensägeruppsamtligaentreprenader/talom städning

att städningochlokaivärdsuccesivtöverförstill Salakommuni'egenregivartefteravtalenmed
entreprenörerlöperut
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Sala2017-03-14

W, ?per
UlrikaSpårebo(S)
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FRÄMTIESFÅETIET I ååLå

Kommunfullmäktige
Sala kommun

INTERPELLATION

Till Skolnåmndens ordförande, Peter Molin (M)

Arbete i skola och förskola mot sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn är ett mycket allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Statistiken

visar att 3-6 barn per klass med 30 elever blir sexuellt utnyttjade*.Antalet varierar beroende på

källor, varav de senast redovisade rapporterna också visar de högre antalet barn. Exakta antal är

svåra att uppskatta eftersom mörkertalen år okända. Fallen är många och varje gång ett barn blir

sexuellt utnyttjat är en gång för mycket. Nolltolerans är det enda tänkbara gällande sexuella

övergrepp mot barn, och får att nå dit krävs ett aktivt arbete.

Mycket av det aktiva arbetet mot sexuella övergrepp och upptäckt av det kan äga rum i skolor och

förskolor. Det finns flera olika arbetssätt och policys som lyfter hur skolor och förskolor kan arbeta

med barns integritet, vetskapen om rätten till den egna kroppen och vikten av att berätta om

händelser som får barnet att må dåligt.

Eftersom barnen spenderar så stor del av sin tid i skola och förskola så är det också möjligt att

misstankar om att ett barn utsätts väcks där. I många fall märks inte övergreppen på barnet utåt och

därför är det viktigt att fånga upp de misstänkta fall som Förekommer utifrån barns beteende och

uttryck. Därför är rutinerna kring hur sådana fall hanteras och gås vidare med mycket viktiga, och

att de rutiner som finns hålls aktuella och uppdateras.



Utifrån följande bakgrund frågarjag

- Hur arbetar Sala kommuns skolor och förskolor med misstankarom sexuellt utnyttjandeoch
övergrepp mot barn?

~—Hur arbetar Sala kommuns förskolor och skolor förebyggandemed frågorna?

Amanda Lindblad (S)

*Sammanställningstatistik: http://treskablinoll;nu/statistfld
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 Sala Kommun

Box304,73325Sala
kommun.info@sala.se,0224-747000

Medborgarförslagtill kommunen

t?1.Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Maria Berglund

Utdelningsadress Postnummer

Hammarby156 73399

Postort Telefon[ävenriktnummer)

Möklinta 0736314190

E-postadress
eklund.man‘a@home.se

Förslag

(dukanocksåbifogaenbilagamedert förslagellerenbild)

AttkommunenskabehållaÄsgårdenalternativtöppnanyaavdelningarförförskolai hyreshuseni Möklinta(somdetfannstidigare),

Alt Möklintakyrkskolaendastskavaraenskolamedfritidshem.

Motivering

(de1.<9.:\-‘acirsfibifogaen.-"..*.§_'.:—.:'"-.'!<:'r‘1s:i:ivc=ring9£':)

MöklintaKyrkskolaharalldelesförträngalokalenÄvenförskolanharförmångabarnpåförlitenyta.

Skolverksamhet,fritidshemochförskolakanintebedrivaspå ett brasätt.Personalochbarnmårdåligtochdet ärenstökigstämning.

i ochmedatt förskolansyta iskolanblirledigblirdetstörreutrymmeförlektionssalarochfritidshemsverksamhet.

Inulägetvilarbarnenpåförskolanintei anslutningdirekttillförskolansamtattmatserverasidets.k.allrummet.Detmedförsigatt
personalbehövsvidflerställenvidvila.

Matsituationenförförskolebarnenblirstökignärskolbarnpasseraromkringdom.Personalenmåsteävendågå ifrånavdelningentill

allrummetföratt dukainförfrukost,lunchochmellanmål.Detinnebäratt någoni personalenalltidfattasi barngruppeninför/efter

måltiderochvidvilad.v.s.i principen personalmindreunderenheldag.

Jag,somförälder,harmärktatt denluermoniochglädjesomfannsföruti dennaunderbaralandsbygdsskoiainteñnnslängre.

Underskrift
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