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Kommunfullmäktige i

Sala kommun

MOTION

Väckesav: UlrikaSpårebo(S)

Ta tillvara på människors kompetens

Idagutför kommunensundersköterskorarbetsuppgiftersom rimligenborde liggapåannanpersonal.
Tvåexempelpå regelbundnaoch tidskrävandeuppgifter somkanövertasav annanpersonalutan att
det på någotvis påverkarkvaliténär tvätt av brukarnaskläderochstädningavallmännaytor pâvåra
äldreboenden.Samtidigthar vi människorsombor i kommunensomav olikaskälståren bit ifrån
arbetsmarknaden och egen försörjning.
Vi socialdemokrater ser en möjlighet att ta tillvara den kunskap och kompetens som finns samtidigt
som människor får en möjlighet till egen försörjning istället för bidragsberonde.

Därför föreslår jag kommunfullmäktige:

att Kommunstyrelsenfår i uppdragatt utreda förutsättningar för att Salakommunanställer
människorkvalificeradeatt utföra tänkta uppgifter och med avtalsenliglön.

'Sala170524
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UlrikaSpårebo(S)
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Sala kommun

MOTION

Väckes av: EvaStenberg (S)

Alla Sala kommuns skolor ska ha könsneutrala toaletter

Skolan är en plats där människor från alla delar av samhället träffas för att lära sig om världen

vi lever i. Det är en plats där tusentals ungdomar får vänner, och en plats där de lär känna sig

själva.
Vi ser att ungdomar i dag mår allt sämre och antalet självmord samt självmordsförsök ökar

bland HBTQ-ungdomar.
Många studier, bland annat från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällsfrågor visar att

HBTQ-ungdomar oftare än andra ungdomar lider av besvär med ångest, depression och stress.

65 % av alla transsexuella ungdomar i åldrarna 16-29 har någon gång tänkt ta sitt liv.
Siffrorna är alarmerande, och någonting borde göras -om än något litet.

Ett steg i den riktningen är en skola där HBTQ-ungdomar inte behöver känna oro inför något

så simpelt som ett toalettbesök. Idag tvingas de välja könstillhörighet vid toalettbesök, ett
konfliktfyllt val för transpersoner och personer som inte identifierar sig med de två binära

könen.
Det är ett litet steg mot en bättre skola, och en förbättrad psykisk hälsa för alla ungdomar i

Sala om alla kommunens skolor har könsneutrala toaletter. Genom att införa det så har

kommunen tagit ett steg på vägen mot ett bättre liv för alla ungdomar i Sala kommun.
Det som behöver göras är att ändra könssymboler på några toalettdörrar.

Jag föreslår därför:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att alla toaletter inom skolans verksamheter ska vara

könsneutrala.

Sala 170523
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EvaStenberg (S)
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Fairtrade Cityär en diplomering somfunnits sedan2001. I Sverigehar
var fjärde kommun ansökt om FairtradeCity-dipiomeringoch hälften av

Sverigesmedborgare bor i en FairtradeCity-diplomeradkommun. Vi kan
vara stolta över att RegionVästmanlandblevSverigesförsta certifierade

landsting/region 2015.

Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör
rättvis handel och etisk upphandling,bedriver ett aktivt

informationsarbete samt uppmuntrar till ökat utbud av etiskt märkta

produkter i butik och på arbetsplatser.

Det nya EU-direktivet kring lagenom offentlig upphandlinguppmanar
dessutom kommuner och landsting att användaoffentlig upphandling
50m ett verktyg för att uppnå samhälleligamål, såsommålet om
fattigdomskämpning. Genomatt inkluderasocialaoch etiskaviilkor i
upphandlingen av produkter främjas produktion som utförs enligt
riktlinjerna i FN:sdeklaration om de mänskligarättigheterna,
konventionen om barnensrättigheter samt ILO:sgrundläggande
konventioner.

Det är hög tid att ta ansvarför vad somsker i produktionen av de varor

som kommunen köper in.

Med bakgrund av detta vill Vänsterpartiet att Salakommun skata de
första stegen mot en mer etisk konsumtion och bli en Fairtrade City

utifrån nedanståendekriterier och i andanavAgenda2030.

1. Kommunens ansvar:

inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som

organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna

erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens

avtal utifrån principerna för rättvis handeloch ILO:s

kärnkonventioner.

L‘-’

Styrgruppen:

Arbetet leds av en lokal styrgrupp somsätts sammanav

representanter från hela närsamhälletsomnäringsliv,handeln,

frivilligorganisationer, Fairtradesmedlemsorganisationersamt

politiker och tjänstepersoner från kommunen.Tre personer

utsestill styrgruppens ordförande, styrgruppenskontaktperson
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gentemot FairtradeSverigesamt kontaktpersonför lokalt

ambassadörsnätverk.

3. Utbud:

Enkartläggningav näringsidkaresom säljer Fairtrade-märkta

produkter såsom dagligvaruhandeln,serveringsställen,caféer,

hotell, restaurangersamt andrabutiker skagenomförasför lokal

samverkan och göra det enkelt för ltommuninvånarnaatt hitta

etiska varor i sin vardag.

4. Informationsarbete:

Styrgruppen ansvararför att samordnaoch arrangeraminst fyra

informationsinsatser om Fairtradeoch rättvis handelvarje år

samt att dokumentera och redovisadessa.Minst en aktivitet ska

vara publik för kommunens medborgare:Styrgruppenredogör

ocksåför på vilket sätt de planeraratt kommuniceraatt

kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

Vi yrkar:

Att en utredning genomförs om kommunensförutsättningar att bli

Fairtrade City-dipiomerade att Ealadärmed kan Litnämnas'tili

Fairtrade city.

Saladen 19 maj 2017

E JohannaR1'tv;dotter(V)
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Maria AIvidss0n(V)
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  Fråga
Till Sala kommunfullmäktige

Handlingsplan för
jämställdhetsintegrering
2013 skrev Sala kommun under CEMH:sdeklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män.
I och med det förband sig också Sala kommun att upprätta en handlingsplan för jämställdhet,

enligt deklarationen, inom två är från undertecknandet. Handlingsplanen skulle alltså ha varit
färdig i april 2015.

I Allians för Salas budget för Sala kommun 2017 avsattes 500 tkr till "framtagande av plan för
jämställdhetsintegrering”. Allians för Sala skrev då: "Det har nu gått många är sedan Sala
kommun undertecknade CEMRs deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. För att

komma vidare i arbetet från 0rd till handling behöver en plan för jämställdhetsintegrering tas
fram."
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Feministiskt initiativ

Nu har snart halva 2017 passerat och vi väntar fortfarande på besked om att Allians för Sala
äntligen ska gå vidare från ord till handlingi denna fråga.

Med hänvisning till ovanstående frågar Feministiskt initiativ Sala kommunstyrelsens
ordförande, Carola Gunnarsson (C):

o Har arbetet med att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering enligt CEMR
kommit igång (under 201?)?

e Om svaret är nej, vad görs för att arbetet ska komma igång och när beräknas arbetet

påbörjas? Kommer en tjänst att tillsättas för detta eller finns den kompetens som krävs
redan "i huset"?

o Vilken tidplan finns för upprättandet av handlingsplanen; när beräknas den vara

färdig?

Sala, den 29 maj 2017

Med bästa hälsningar,

Beatrice Björkskog, Sarah Svensson, Sandra Boström, Feministiskt initiativ Sala

  
    

Sida 1 av l Feministisktinitiativ
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SalaKommun

Box304,733 25 Sala

kommun.inf0@saIa‘se. 0224-74 70 {)0   
Kontaktperson
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Postnummer

Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med erl förslag eller en bild

56,»bi i.441561
c

Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen

Bilagor
n Förslag

[E'Motivering

Underskrift
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Medborgarförslag angående arbetsresor' till och ti-ån Daglig verksamhet i Sala kommun

Vi i Förslagets "Träd,på Daglig verksamhet i Sala kommun, tycker att det ska vara lika

kostnad för arbetsresor till och ñän Daglig verksamhet, oavsett vilken kommun man bor i, i

Region Västmanland.

Det är viktigt att alla fordon är handikappanpassade.

Förslagsvis att man betalar en summa per resa, exempelvis som i Västerås och Köping.

Vi som har skrivit medborgarförslaget är med i brukarrådet på Daglig verksamhet i Sala

kommun.

Sala den 17 maj 2017
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Mmmm StamKlam

°z::::;:::::::t:"StamKlam grannsamverkan
t_ MF *mot vandalism,motintolerans,motbrott,motterrorism '

“ men ' * för trygghet, för tolerans, för boendekvalitet, för trivsel

 

Kommunfullmäktige

Salakommun
Stora Torget 1 itnmmiInaij/rsisarisförvaltning
733 35 SALA .. i .. i;
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Medborgarförslag
Deltagande i nämndernas överlägganden kring ett medborgarförslag
Kommunallagen medger att initiativtagare till medborgarförslag ska kunna följa ärendets
behandling i de nämnder som blir aktuella.
initiativtagare ska sålunda kunna beredas möjlighet att närvara när en nämnd behandlar ärendet,
avge yttranden och delta i överläggningarna men inte i beslut, om fullmäktige och berörd nämnd så
har medgett och inga formella hinder i övrigt finns (6 kap, §19a).
Vi finner det mycket angeläget att Sala kommun inte lägger hinder i vägen för denna möjlighet till
fördjupad lokal demokrati och lokalt deltagande, utan tvärtom uppmuntrar möjligheten.
Varför det?
Jo, avgörande för beslut i ett medborgarförslag sker oftast under beredningen och då är det
angeläget att förslagsställaren/förslagsställarna ges möjlighet att utveckla sina skäl till förslaget
redan under beredningen och innan det formella beslutet fattas i kommunfullmäktige.
Om det inte går att generellt ta beslut i kommunfullmäktige att rutinmässigt föreslå att
initiativtagare till ett medborgarförslag ska beredas här åsyftad möjlighet vill vi här för detta
medborgarförslag kräva sådan möjlighet, vilket bör prövas redan vid det möte i kommunfullmäktige
då detta förslag presenteras.

Sala 2017-04-28
StamKlam grannsamverkan

9/“5l7
LarsÖberg(ordförande)
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