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Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27 

Till kommunfullmäktige har inkommit följande motioner, medborgarförslag, 
interpellationer och frågor:  

Motioner 

1. Motion om att Sala behöver en jämlikhetsplan för social hållbar tillväxt, dnr 

2020/185 

Motionen är undertecknad av Hanna Westman (SBÄ) 

2. Motion om ett mer jämlikt Sala - förbättrad jämställdhet genom liknande 

arbetsvillkor och jämställd lön, dnr 2020/186 

Motionen är undertecknad av Hanna Westman (SBÄ) 

3. Motion om ett mer jämlikt Sala - ett mindre ojämlikt samhälle med 

avgiftsfria resor för färdtjänst inom kommunen, dnr 2020/187 

Motionen är undertecknad av Hanna Westman (SBÄ) 

4. Motion om ett mer jämlikt Sala - säkerställ att kommunens bidrag går till 

föreningar som arbetar med jämlikhet, dnr 2020/188 

Motionen är undertecknad av Hanna Westman (SBÄ) 

5. Motion om ett mer jämlikt Sala - en jämlik skola ger en jämlik värld, dnr 

2020/189 

Motionen är undertecknad av Hanna Westman (SBÄ)  

6. Motion om att göra Sala kommun fri från våld, 2020/190 

Motionen är undertecknad av Magnus Eriksson, (SBÄ), Hanna Westman 

(SBÄ), Ulf Westman (SBÄ) och Lars Sandberg (SBÄ) 

7. Motion om ökad kollektivtrafik med grannkommuner och fler laddstolpar 

ger större möjlighet till ökad tillväxt och hållbart klimat, dnr 2020/191 

Motionen är undertecknad av Magnus Eriksson, (SBÄ), Hanna Westman 

(SBÄ), Ulf Westman (SBÄ) och Lars Sandberg (SBÄ) 

8. Motion om att ta fram en handlingsplan för säkerhetsarbetet av 

dammvallarna, dnr 2020/206 

Motionen är undertecknad av Magnus Eriksson, (SBÄ), Hanna Westman 

(SBÄ), Ulf Westman (SBÄ) och Lars Sandberg (SBÄ) 

9. Motion om att införa arbetsmiljöpriset "Silverpriset", dnr 2020/292 

Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (S), Kristina Nyberg (S) och 

Ann-Kristin Lindgren (S) 
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10. Motion om att stödja kompetenshöjning för obehöriga lärare, dnr 202/377 

Motionen är undertecknad av Per-Olov Rapp (S) 

11. Motion om åtgärder mot elkraftbristen, dnr 2020/433. 

Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (S) och Viktor Kärvinge (S) 

12. Motion om LSS barn och unga, dnr 2020/522 

Motionen är undertecknad av Louise Eriksson (SD) 

13. Motion om att inrätta en äldrekurator, dnr 2020/680  

Motionen är undertecknad av Magnus Edman (SD), Louise Eriksson (SD) och 

Joel Liljekvist (SD) 

14. Motion om samverkan mellan kommunal äldreomsorg och kultur, dnr 

2020/681 

Motionen är undertecknad av Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD) 

Medborgarförslag 

1. Medborgarförslag om turistskylt vid Ivan Aguélis grav, dnr 2020/233.  

Medborgarförslaget är inlämnat av Kristoffer Dahlqvist  

Medborgaren föreslår  

att kommunen sätter upp en turistskylt vid Ivan Agúelis grav. 

Kommunfullmäktiges presidium har 2020-02-18 överlämnat 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för hantering och eventuell 

åtgärd.  

2. Medborgarförslag om att införa hållbarhetskrav som stödjer nationella 

energi- och klimatmål i markanvisningsavtalen, dnr 0220/509. 

Medborgarförslaget är inlämnat av Richard Thygensen. 

Interpellationer 

1. Interpellation till skolnämndens ordförande om LSS i grundskolan, dnr 

2020/523. 

Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD). 

Frågor 

1. Inga inkomna frågor under perioden. 



SalasBästahar sett att kommunenåter tagit tag i att få till en Äldreplan,något somvi arbetade
fram tillsammansmed Pensionärsrådet2014, men aldrig fick se dagensljus. Nu har kommunen
tagit riktigt greppoch t o m anställt en projektledareför att ta fram en plan för äldreomsorgen.
Men vi anseratt vi borde titta bredare.Vi föreslår att kommunensätter igångoch arbetar för att
uppnå det globala målet 10, i agenda2030.

”Grundenför ett hållbart samhälleär en rättvis fördelningav resurseroch såvälekonomiskt,
socialt och politiskt inflytande i samhället.Globalamålens ledord är LeaveNo OneBehindoch
mål 10 belyservikten av att verka för ett samhälledär ingen lämnasutanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhällebyggerpå principenom allas lika rättigheteroch möjligheteroberoendeav t.ex.
kön, etnicitet, religion,funktionsvariation,ålder och annanställning.Ävenom mångaländer har haft en
positiv ekonomiskutvecklingmed minskadfattigdom under de senastedecennierna,så har klyftorna
ökat både inom och mellan länder.Jämlikhetminskar risken för konflikter och främjar alla människors
möjlighet att delta i och påverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenoch i vår kommun.

Varförinte låta denna projektledarefå bredda projektet och istället ta fram en ”Jämlikhetsplan
för socialt hållbar tillväxt” som innehåller inkluderingoberoendeav kön, ålder,härkomst,sexuell
läggning, funktionshinder, könstillhörighet religioneller politisk tillhörighet?Enbredarekarta
överhur vi på bästa sätt ska kunna inkludera alla invånarei vårt samhällepå ett likvärdigt sätt.
Att avgränsavarje områdeoch låta varje verksamhetsdelha en egenplan gynnarheller inte
helhetsbildenav kommunensalla åtaganden, först behövervi ha ett helikopterperspektivsom
fångar in alla delar.Det är en sådanplan vi vill ha som sedanblir styrande dokument för
kommandesatsningaroch investeringari vår kommun.Det vi är ute efter är att hitta ett
systematisktarbetssätt att arbeta bort orättvisoroch ojämlika förhållandeni Salakommun.

Jagyrkar därför att kommunfullmäktigeger i uppdragtill kommunstyrelsenatt upprätta en
Jämlikhetsplan för social hållbar tillväxt under 2020, som ska redovisasför kommunstyrelseni
maj 2020.

HannaWestman,ledamot kommunfullmäktige,SalasBästa

MOTION
- SALABEHÖVERENJÄMLIKHETSPLANFÖR
SOCIALHÅLLBARTILLVÄXT!



MOTION2 ETTMERJÄMLIKTSALA

MÅL10AGENDA2030–ETTMINDREOJÄMLIKT
SAMHÄLLE–FÖRBÄTTRAD JÄMSTÄLLDHETGENOM
LIKNANDEARBETSVILLKOROCHJÄMSTÄLLDLÖN
Grundenför ett hållbartsamhälleär enrättvisfördelningavresurserochsåväl
ekonomiskt,socialtochpolitisktinflytandei samhället.Globalamålensledordär LeaveNo
OneBehindochmål10 belyserviktenavatt verkaför ett samhälledär ingenlämnas
utanföri utvecklingen.

Ett jämliktsamhällebyggerpåprincipenom allaslikarättigheterochmöjligheter
oberoendeav t.ex.kön,etnicitet,religion,funktionsvariation,ålderochannanställning.
Ävenom mångaländerharhaftenpositivekonomiskutvecklingmedminskadfattigdom
underdesenastedecennierna,såharklyftornaökatbådeinomochmellanländer.
Jämlikhetminskarriskenför konflikteroch främjarallamänniskorsmöjlighetatt deltai
ochpåverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenochi vårkommun. I vårkommunfinns
det fleradelarsombehöverbli bättreför att vi skakommanärmaredettamål.Vi har flera
områdensomvi vill se att kommunenförbättrarför att arbetamot måletminskad
ojämlikhet.Ettavdeområdenär jämställdhetenmellanmänochkvinnorur ett
arbetsgivarperspektiv. I Salakommunfinnsdetskillnadermellanhur arbetsklädereller
skyddskläderanvändsinomverksamheterna.Demanligaområdenasåsomgata/parkoch
fastighethar rätt till arbetskläder,medande somlekermedbarnenpå förskolanochi
fritids får användasinaegnakläder. Salakommunharävenhögreskillnadermellan
lönernamellanmänochkvinnorför liknandearbete.Kvinnorsarbeteansesocksåhaen
lägrelönestatusänmänsdådebaseraspåmarknadenslönestrukturer.Föratt bidratill att
ökaattraktionensomarbetsgivare, arbeta aktivtför att ökajämställdhetengenerelltoch för
att säkerställaatt vi har jämlikaförhållandegällandearbetskläderföreslårjagatt Sala
kommungör en jämlikhetssatsningsomarbetsgivare.Jagföreslårdärför
kommunfullmäktigebesluta:

Att Salakommuninför generella reglerför arbetskläder inombarnomsorgenoch
fritidsomsorgen.Såatt allaenhetererbjuder arbetsklädertill desomarbetarsom
tillsvidareanställdainombarnomsorgenochfritidsomsorgeni Salakommun.

Att kostnadernaför dessaarbetsklädertas frånkommunstyrelsens förfogande.

Att Salakommuntar framförslagtill ochgör enriktadlönesatsningför att ökalönernaför
dekvinnodomineradearbetsgrupperna2021. Samtredovisarkostnadernaför denna
lönesatsningtill budget2021.

HannaWestman,ledamotkommunfullmäktige,SalasBästa



MOTION1 ETTMERJÄMLIKTSALA

MÅL10AGENDA2030–ETTMINDREOJÄMLIKT
SAMHÄLLEMEDAVGIFTSFRIARESORFÖRFÄRDTJÄNST
INOMKOMMUNEN.

Grundenför ett hållbartsamhälleär enrättvisfördelningavresurserochsåväl
ekonomiskt,socialtochpolitisktinflytandei samhället.Globalamålensledordär LeaveNo
OneBehindochmål10 belyserviktenavatt verkaför ett samhälledär ingenlämnas
utanföri utvecklingen.

Ett jämliktsamhällebyggerpåprincipenom allaslikarättigheterochmöjligheter
oberoendeavt.ex.kön,etnicitet,religion,funktionsvariation,ålderochannanställning.
Ävenom mångaländerharhaftenpositivekonomiskutvecklingmedminskadfattigdom
underdesenastedecennierna,såharklyftornaökatbådeinomochmellanländer.
Jämlikhetminskarriskenför konflikteroch främjarallamänniskorsmöjlighetatt deltai
ochpåverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenochi vår kommun. I vårkommunfinns
det fleradelarsombehöverbli bättreför att vi skakommanärmaredettamål.Vi har flera
områdensomvi vill se att kommunenförbättrarför att arbetamot måletminskad
ojämlikhet.Detförstahandlarom att depersonersomidaghar funktionsnedsättningoch
p g a derasnedsättningintekanåkabuss,hänvisastill densärskildakollektivtrafiken.
Tidigarehar taxanför zonernaför densärskildakollektivtrafikenvaritdensammasomför
denordinariekollektivtrafiken. Sedan2018 såär bussarnainomSalakommunavgiftsfria.
Däremotmåsteallasomåkersammasträckormedsärskildkollektivtrafikbetalaenavgift.
Dettaär i sig enrendiskriminering,dådeäldreochfunktionsnedsattasomfår
färdtjänstbeslutheltenkeltfår det,p g a att de intekananvändadennormala
kollektivtrafiken.

Jagföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

AttSalakommuninför avgiftsfrisärskildkollektivtrafikför färdtjänstresoroch i ochmed
det inför sammataxasomför busszonerna.Att kostnadernaför dettatasfrån
kommunstyrelsensegnaförfogande2020.

HannaWestman,ledamotkommunfullmäktige,SalasBästa



MOTION3 ETTMERJÄMLIKTSALA

MÅL10AGENDA2030–ETTMINDREOJÄMLIKT
SAMHÄLLE–SÄKERSTÄLLATTKOMMUNENSBIDRAGGÅR
TILLFÖRENINGARSOMARBETARMED JÄMLIKHET

Grundenför ett hållbartsamhälleär enrättvisfördelningavresurserochsåväl
ekonomiskt,socialtochpolitisktinflytandei samhället.Globalamålensledordär LeaveNo
OneBehindochmål10 belyserviktenavatt verkaför ett samhälledär ingenlämnas
utanföri utvecklingen.

Ett jämliktsamhällebyggerpåprincipenom allaslikarättigheterochmöjligheter
oberoendeav t.ex.kön,etnicitet,religion,funktionsvariation,ålderochannanställning.
Ävenom mångaländerharhaftenpositivekonomiskutvecklingmedminskadfattigdom
underdesenastedecennierna,såharklyftornaökatbådeinomochmellanländer.
Jämlikhetminskarriskenför konflikteroch främjarallamänniskorsmöjlighetatt deltai
ochpåverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenochi vår kommun. I vårkommunfinns
det fleradelarsombehöverbli bättreför att vi skakommanärmaredettamål.Vi har flera
områdensomvi vill se att kommunenförbättrarför att arbetamot måletminskad
ojämlikhet.Ettområdehandlarom hur kommunensäkerställeratt de föreningarsomges
bidragbidrartill att samhälletblir mer jämlikt.Inomidrottsrörelsenfinnsdetstora
satsningarpåatt arbetameddetta,SISUär enbrapartner somföreningarnakandranytta
av.Inomandraföreningarsomhaftsamröremedkommunenharvi underförraåretsett
enstor utveckling, dåMissionskyrkant ex nu tagitstorakliv i arbetetmedHBTQfrågor.
Menför att göradetmer jämliktför allaföreningarsomfår bidragellerstödfrån
kommunenbehövs det tas framtydligarereglerför vadsomgäller.Detblevväldigttydligt
närbådeFolketsHusvar i konflikt medkommunenochnu sist,Missionskyrkan.Ju
tydligarevi är somkommundesto mindremissförståndoch färresomkränksellerråkar
illaut oavsettvilkenreligion,politiskåskådning,sexuellläggning, etnicitet,
funktionsvariation,ålderellerannanställningmanhar.

Jagföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

Att ge i uppdragtill Kommunstyrelsenatt införaenregelatt allaföreningarsombegär
ekonomisktstöd/bidragredogörför hur derasverksamhetsäkerställeratt ingen
diskriminerasutifrånfunktionshinder,religion,sexuellläggning,politiskåskådning,
könstillhörighet,ålderellerkönförekommerinomelleri sambandmedderasverksamhet.

HannaWestman,ledamotkommunfullmäktige,SalasBästa



MOTION4 ETTMERJÄMLIKTSALA

MÅL10 AGENDA2030–EN JÄMLIK SKOLAGEREN
JÄMLIKVÄRLD

Grundenför ett hållbartsamhälleär enrättvisfördelningavresurserochsåväl
ekonomiskt,socialtochpolitisktinflytandei samhället.Globalamålensledordär LeaveNo
OneBehindochmål10 belyserviktenavatt verkaför ett samhälledär ingenlämnas
utanföri utvecklingen.

Ett jämliktsamhällebyggerpåprincipenom allaslikarättigheterochmöjligheter
oberoendeav t.ex.kön,etnicitet,religion,funktionsvariation,ålderochannanställning.
Ävenom mångaländerharhaftenpositivekonomiskutvecklingmedminskadfattigdom
underdesenastedecennierna,såharklyftornaökatbådeinomochmellanländer.
Jämlikhetminskarriskenför konflikteroch främjarallamänniskorsmöjlighetatt deltai
ochpåverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenochi vårkommun. I vårkommunfinns
det fleradelarsombehöverbli bättreför att vi skakommanärmaredettamål.Vi har flera
områdensomvi vill se att kommunenförbättrarför att arbetamot måletminskad
ojämlikhet.Inomskolanfinnsdetmångadelarsomberörjämlikhet.Bådeansvaretför att
säkerställaatt allaeleveri Salakommunges godaförutsättningaratt klaraskolans
utbildningsmål, menävenansvaretför att allaeleverskakännasig delaktigai skolvärlden
oavsettursprung,sexuellläggning,funktionsnedsättningochgessammamöjlighetatt
delta.I Salakommunharvärdegrundsarbetet hamnatpåefterkälke.Vi harintearbetat
aktivtmedvarkensegregationsfrågorellerinkluderingellerrättvisfördelningutifrån
behov. Frågor somär viktigaför att säkerställaatt allaelevergesrätt möjlighetertill en
godframtid. Idagfördelar t ex inteSalakommunut elevpeng,utanhar iställetvalt
ramtilldelningtill sinaenhetervilketkanmedföraatt vissaenheterinte får de resursersom
behövsför att klarabehovenhosdeeleversomfinnsdär,utaniställetfår en%tilldelning
utifrånfastakostnader. Detdrabbarframföralltskolorsomidagharmångabarnmed
särskildabehov, ävenom detsamtidigt germindreenheterstörrechanseratt överleva.
Föratt ändrapådetta,vill vi att fullmäktigetar ett störreansvarför att säkerställaatt de
eleversomharsärskildabehovfår rätt resurstilldelningoavsettvilkenorganisationsom
verksamhetenväljeratt bygga.

Jagföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

Att Sala kommuninför elevpengfr o m 2021inombådeförskola,grundskolaoch
gymnasium.Att fördelningsreglerför elevpengredovisasi strategisktinspel2021och
tydliggörhur dettaökarjämlikhetenmellanelevernasamtvilkaandrakonsekvenserdet
kanmedföra.

Att ett gemensamtarbetesättsigånginomskolanmedfokuspåAgenda2030 målen.

HannaWestman,ledamotkommunfullmäktige,SalasBästa



MOTION – ”Salakommunfri frånvåld!”
Salakommunharunderdetsenasteåretdrabbatsavfleravåldsrubrikeri tidningen.Skolanharhaft
fleraincidenterochvåldetkryperalltnärmareochskolpersonalen, eleveroch fackförbunden
efterfrågarsamordningmot problemen. Salakommunhararbetatmycketmedatt förbättra
krishanteringen,menvi saknardet förebyggandearbetetochsamordningenmellanolika
kommunenheterochandrahuvudmänför att arbetaaktivtför att krisernainteuppstår.

I VästeråsharmanutifrånprojektetEnkommunfri frånvåldnu satsatpåatt byggauppett
FörebyggarcentrumsomSalakommunskullekunnatitta påför att få igångdet förebyggandearbetet
ochstoppadetökandevåldet,innandetutvecklastill liknandeproblemsomVästeråsochUppsala
drabbatsav, medväxandeutanförskapsområden,gängkriminalitetochskjutningar.

Mellan2015-2017harVästeråsStad,i samarbetemedriksorganisationenMÄN,varitenavtvå
pilotkommuneri landetför utvecklingavenmodellför ett samordnatochsystematisktvåldspreventivt
arbetemedbarnochungainomskolaoch lokalsamhälle.ModellenheterEnkommunfri frånvåldoch
byggerpåerfarenheternaavMÄNstidigareprojektoch påinternationellaerfarenheterfrånbl.a.USA.
UnderprojektperiodenskullemetodenMVP(Mentorsin ViolencePrevention)testasoch
implementerasi Gymnasieskolan,enstadsdelväljasut sompilotområdeochandraövergripande
resursermobiliseras.Omsatsningenvisadesig framgångsrikskulledenspridastill fler områdeni
VästeråsStadochtill andrakommuneri landet.EnligtdenslutrapportsomredovisatsharVästerås
stadnu startatFörebyggarcentrumsomresultatavprojektet.Kommunenharäveninvolverat
Hallstahammarskommuni arbetetochvi ser gärnaatt ävenSalakommuntar delavdettaochser
överom dettakanvaranågotsomvi i Salakommunkananvändai vårt förebyggandearbeteför att
minskahot ochvåldi Salakommun.

Länktill slutrapporten kanseshär:
https://förebyggarcentrum.se/våra-verksamheter1/en-kommun-fri-från-våld

SalasBästaföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

Att kommunstyrelsenfår i uppdragatt ta kontaktmedVästeråsStadochFörebyggarcentrumför att
utredahur ett liknandearbetekanpåbörjasi Salakommun.

Magnus Eriksson, ledamot fullmäktige, Salas Bästa
Hanna Westman, ledamot fullmäktige, Salas Bästa
Ulf Westman,ledamotfullmäktige,SalasBästa
LarsSandberg,ledamotfullmäktige,SalasBästa



Föratt ha en fortsatt ökad kollektivtrafikanvändning och för att kunna få mer tillväxt på

landsbygdenbehövsockså kollektivtrafiken utökas både inom kommunen och till

andra kommuner.

Vi ser gärna att ett samarbetemed Avestakommun och Enköpingskommun

intensifieras för att öka kollektivtrafiken till orter som Hedåker,Rosshyttan,Broddbo,

Möklinta – Avestaoch Kumla, Tärna,Varmsätra– Enköpingsamt att de som bor i

Sätrabrunnoch längs Västeråsvägenska kunna få avgiftsfri kollektivtrafik när de åker

de regionala bussarnainom kommungränsen.

Ävendirektbuss till Enköpingfrån Sala stad är något som skulle behövas.

SalasBästa var med och bidrog till att den lokala busstrafiken blev avgiftsfri och anser

att det är ett bra sätt att öka kollektivtrafikåkandet. Enligt statistiken har ävendet

kollektiva åkandet ökat, sedanSala kommun införde det och fler barn som bor centralt

men har vännerpå landsbygdenkan nu ta sig lättare till sina vänner,ävenom föräldrar

saknar bil.

Framtidensteknik pekar också allt mer på självkörandefordon och elfordon vilket i sig

kommer att sänka kostnadernaför transporter,då de största kostnaderna idag inom

transport är personalkostnaderna.Föratt den utvecklingenska fungera behövsockså

fler laddstolpar inom kommunen och samordningav vägnät samt gemensam

kollektivtrafik . Både för framtidens bilägare och bussar.SalasBästa anseratt

kommunen och kommunens privata aktörer behöversöka mer statligt stöd via det

särskilda investeringsstödsom riktar sig till organisationer,företag, kommuner,

stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska

användasav anställda.

MOTION– Ökadkollektivtrafikmed grannkommuner
ochflerladdstolpargerstörremöjlighettill ökadtillväxt
ochhållbartklimat.



 

Salas Bästa föreslår därför fullmäktige besluta: 

Att Sala kommun tar initiativet till att ha ett informationsmöte om de statliga stöd till 

laddstolpar som finns till näringsliv och föreningar och delge information samt att 

kommunen söker alla statliga bidrag som kan sökas för laddstolpar för kommuner. 

 

Att Sala kommun utreder möjligheterna till ett samarbete med Avesta kommun och 

Enköpings kommun för att öka kollektivtrafiken till orter som Hedåker, Rosshyttan, 

Broddbo, Möklinta – Avesta och Kumla, Tärna, Varmsätra – Enköping  

Att Sala kommun säkerställer att de som bor i Sätrabrunn och längs Västeråsvägen ska 

kunna få avgiftsfri kollektivtrafik när de åker de regionala bussarna inom 

kommungränsen.  

Magnus Eriksson, Gruppledare fullmäktige Salas Bästa 

Hanna Westman, ledamot fullmäktige Salas Bästa 

Ulf Westman, ledamot fullmäktige Salas Bästa 

Lars Sandberg, ledamot fullmäktige Salas Bästa 

 

 



MOTION – ”Taframen handlingsplanför
säkerhetsarbetetavdammvallarna.”
MånsOlsSällskapethar inkommitmedenskrivelsetill kommunstyrelsen.I dennaskrivelse
efterfrågasen djupareanalysochhandlingsplanför säkerhetsarbetetrunt dammvallarna.Devärnar
om deträdsomfinnsochgerennaturskönomgivningochsomvid tidigareundersökningarvisatsig
stärkadammvallarna.MånsOlsstugföreningär enannanaktör somundermångaår velatse över
säkerhetsarbetetför att kunnaunderhållasinasommarstugoroch få enny detaljplan. Utöverdessa
föreningar, finnsocksåstor utvecklingspotentialför boendenäravattenområdensomkanlockafler
invånaretill vårkommunochutvecklingsmöjligheterpåLärkanområdet.

Idagliggerdammvallsproblemetsomen våt filt överbådeutvecklingsarbetetochsäkerhetsarbetet.
Utifråndeanalysersomgjortspåsenaretid harverksamhetenvaltatt intebyggany skolapå
Lärkanområdeti sambandmedÅkrautredningenp g a ev.okändariskermeddammvallarna.Den
undersökningsomgenomförtsharbelagtsmedsekretess.Oavsetthur storariskernaär meddessa
dammvallar,såmåsteSalakommunta tagi problemet.Ett100årsregnkankommanärsomhelst
ochvi har fleraoffentligaförrättningarsomliggeri densk. riskzonen.Enrejälundersökningbehöver
genomförasocharbetetmedatt förstärkavallarnamåste genomförassåsnartsommöjligt, menäven
öppet, dådet finnsmångaintressenter.

SalasBästahar tidigareföreslagitatt fyllauppdebrantaslänternanedomvallenmedtunga
fyllnadsmassor,och därigenombreddadammvallenvilketgör att släntenfår en flackarelutning,än
vaddenhar idag.Omvi genomförvårt förslagsåblir det ju praktiskttagetomöjligtför vattnetatt
trängaigenombarriären.Detförslagetskulleävenminskabehovenavatt skövlagrönagångenoch
möjliggörasåatt Lärkanområdetochdesjönäraområdenarunt MånsOlskanutvecklas.

Dammarnaär väldigtunika,därförär troligendesomharhaftmestmeddessadammarssäkerhetatt
göra, de somär mestlämpade att varamedochdrivaett dammvallsprojekt. Salakommunskall
givetvisvägain värdefullayttrandenochsynpunkterfrån t.ex.f.d. enhetschefenSvanteKarlssoneller
f.d. vatteningenjörenAndreasKarlssonsomtidigaretillsammansgenomförtdeoerhörtomfattande
ochtidsödandeutredningarsomär såunikaför Silvergruvansc:a500år gamlavattensystem.Där
finnsunikaexpertkunskapsominte får kringgås. Kommunenbordedärförsökasamarbetemedde
expertersomfinnslokalt. Kommunenbehöverocksåfå framkostnaderför vaddettasäkerhetsarbete
kankommaatt kostaochvilkakostnadersomuppståri sambandmedåtgärder, för att budgetera
säkerhetsarbeteti kommandebudgetar.

SalasBästayrkardärförAtt kommunfullmäktigebeslutar:

Att Salakommungesi uppdragatt ta framenHandlingsplanför hur säkerhetsarbetetmed
dammvallarnaskagenomförasmedhänsyntill säkerhetsaspekterutifrånmiljökonsekvensbeskrivning,
utvecklingsmöjligheterför exploateringochbyggnationersamtskyddande avrekreationsområden
medmålsättningatt säkerställaatt kommunenkanfortsättabedrivaverksamhetpåLärkanoch
Dalhemsområdetsamtatt MånsOlsområdetkanfortsättaatt utvecklasför rekreationochboende.



 
Att det i handlingsplanen tas fram en åtgärdsplan med beräknade kostnader för genomförande av 
olika säkerhetsalternativ inför kommande budgetberedning. 
 
Att denna Handlingsplan för säkerhetsarbete vid dammvallarna kommuniceras med de intressenter 
som finns vid MånsOls och de lokala experter som ovan redovisats, samt att åtgärdsplanen 
informeras ut till allmänheten.  
 
/Magnus Eriksson, Hanna Westman, Ulf Westman, Lars Sandberg, kommunfullmäktigeledamöter i 
Salas Bästa. 
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Kommunfullmäktige  i  Sala kommun

Mofion
Väckes av: Per-Olov Rapp (S)

Motion om att stödja kompetenshöjning för obehöriga lärare

Läsåret  2018/19  utgjorde antal tjänstgörande lärare i grundskolan med
lärarlegitimation och behörighet i ämnet i Sala  66,4%.  Siffran är lägre för
de yngre årskurserna och högre för de högre årskurserna. Det varierar
också ordentligt beroende på skola och ämne i skolan.

Att lärare är utbildade är viktigt för kvaliteten i undervisningen och för
elevers trygghet och rättigheter. Enligt skollagen är bara lärare och
förskollärare med legitimation behöriga att undervisa. Men på grund av
lärarbristen uppfylls inte detta på långa vägar.

Lärarbristen kräver handlingskraft. En hög andel obehöriga lärare på en
skola innebär en risk för hög omsättning på lärare  -  något som går ut över
eleverna då de inte får en sammanhållen undervisning. Dessutom är rollen
som obehörig lärare i sin tur otrygg när det kommer till
anställningsformen.

Det finns många olika vägar att gå för att stödja obehöriga lärare att bli
ämnesbehöriga. Många obehöriga lärare har lång praktisk erfarenhet som
lärare vilket staten bättre skulle kunna hitta valideringsformer för. Inte
ovanligt är att obehöriga lärare själva har tagit initiativ till att gå
distansutbildningar för att nå teoretisk behörighet. Isådana fall finns i
många kommuner/rektorsområden ett kommunalt stöd för att hjälpa till
med studiefinansieringen, tex fri kurslitteratur, fria resor till
distansutbildningar eller/och att för varje 7,5 högskolepoäng ge den
studerande ett antal undervisningsfria dagar per läsår utan avdrag på lön

Sala kommun skulle med strategiska kompetenshöjande insatser för
obehöriga lärare kunna få dem att stanna i skolan och därmed ge både
elever och lärare en större trygghet i undervisningen och anställningen.



Jag yrkar på att

Sala kommun inför kompetenshöjande stödinsatser för anställda

ämnesobehöriga lärare *

%%
Per-Olov Rapp (
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MOTION  ällande LSS  barn  &un  a

Sverige har tillträtt Förenta Nationernas (FN) internationella

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december

2006 och Öppnades för undertecknande den 30 mars 2007.Den

undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige.

Sverige har därutöver tillträtt ett fakultativt (frivilligt) protokoll till

konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till

om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta.

Den nya konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att

få till stånd internationella regler om funktionshindrade personers rätt

till delaktighet och jämlikhet, ett arbete som 1993 resulterade i att

FN:s generalförsamling antog standardregler om delaktighet och

jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Standardreglerna har haft stor betydelse som vägledande instrument

när det gäller handikappolitiken i Sverige. Representanter för

regeringen i Sverige och handikapprörelsen i Sverige har också varit

aktiva i arbetet på den nya konventionen. Den nya konventionen

tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, har till

syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att

åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

En genomgång av konventionens 50 artiklar och hur svensk

lagstiftning och övriga förhållanden i Sverige förhåller sig till dessa. I

promemorian dras slutsatsen ”- att mycket återstår att göra i det

handikappolitiska arbetet innan Sverige på alla punkter kan anses

uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär och att

konventionen kommer att kunna utgöra ett viktigt måldokument i

det fortsatta handikappolitiska arbetet i Sverige. Konventionen och

protokollet är av större vikt och godkänndes av riksdagen enligt 10

kap.  2  §  regeringsformen.
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LSS är sedan mitten av 90 talet en Rättighetslag vilket ska bla

tillförsäkra att de barn & ungdomar som tillhör personkretsarna får

leva ett liv på lika villkor som andra barn & ungdomar ij ämförbar

ålder.

Sala har legat i framkant när det gäller att säkerställa att människors

liv och hälsa alltid sätts i första rummet. Redan för  8  år sedan

fattade Salas Kommunsstyrelse fattade ett historiskt klokt beslut

som har kommit att påverka alla barn & ungdomar samt all

kommunal verksamhet in i minsta detalj.

Jag hänvisar till Kommunsstyrelsens beslut 2012-11-08 § 241:

att Sala kommun har följande värdegrund beträjj'ande barn: "Sala

kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun

sätter barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och

få respekt i frågor som berör dem.  "

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s

barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet

och alla beslut  i  kommunen.  "

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar

barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom

barn checklista.

Med anledning av detta avgörande och klokt fattade beslut vore det

klädsamt om ett identiskt beslut även kunde omfatta barn  &  unga som

tillhör LSS.

att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn  &  unga

med funktionsnedsättningar:

"Sala kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, med

funktionsnedsättningar Sala kommun sätter barnets bästa i främsta

rummet, barnet ska komma till tals och få respekt i frågor som berör

dem.  "

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s

konvention gällande personer med funktionsnedsättningar:



  ‘sgmmémzwag

"Konventionen  ska genomsyra all verksamhet och alla besluti

kommunen.  "

att varje styrelse och nämnd ska redovisa, genom bokslutsmodell,

hur man uppmärksammar konventionen vid beslut med tydlig

påverkan på barn, genom barn checklista.

Med anledning av ovanstående redogörelse yrkar jag på:

o att Sala kommun har följande värdegrund beträjj'ande barn &

unga med funktionsnedsättningar:

. att Sala kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga,

med funktionsnedsättningar

. att Sala kommun sätter barn &unga med

funktionsnedsättningar bästa i främsta rummet

. att barn  &  unga med funktionsnedsättningar ska komma till

tals genom checklista och få respekt i frågor som berör dem.  "

o att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med

FN:s konvention gällande personer med

funktionsnedsättningar: "Konventionen ska genomsyra all

verksamhet och alla beslut i kommunen.  "

o att Motionen skall bifallas i sin helhet

Louise Eriksson  (SD)
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Motion  om att inrätta en äldrekura p' ”_" ___—_

 

1  en  rapport  från folkhälsomyndigheten och Aging Resursecenter (ACR) 2019  presenteras att var
tredje kvinna och var femte man från åldern 77 år och uppåt har psykiska besvär. Detta är ett
folkhälsoproblem som behöver stävjas.

Många äldre mår idag psykiskt dåligt och har problem med depression och ångest. Detta är ett
Växande problem och mörkertalet anses vara stort. Detta är något som behöver förebyggas och
behandlas och i likhet med andra kommuner kan en äldrekurator vara en del av lösningen.

Många äldre lider idag av ensamhet och förluster av olika slag men även sviktande
kroppsfunktioner som att man inte klarar lika mycket som tidigare. Att kunna prata om dessa
problem och om sitt mående är en viktig del av behandling. En äldrekurator skulle då kunna täcka
det behovet. Vi är även övertygade om att genom samtal med äldre kommer vi kunna fånga upp
dem som mår dåligt i ett tidigare skede och kan då arbeta preventivt. Vi kommer även kunna fånga
dem som redan befinner sig i depression eller med ångestproblematik och kan då ge dem stöd samt
behandling.

Exempel på arbetsuppgifter för en äldrekurator kan vara samtal och stöttning för de äldre inom
kommunen som har insatser genom till exempel hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende.

Med ovanstående rkar Sveri edemokraterna Sala:
— att kommunen skyndsamt utreder kostnader samt möjligheter för äldrekuratorer i kommunal

regi

—— att kommunen om utredning visar på ekonomisk möjlighet anställer ett antal äldrekuratorer

För Sverigedemokraterna Sala

Magn Edman, Gruppledare (SD)

Louise Eriksson, Vice gruppledare (SD)

Joel Liljekvist (SD)

23/04—20
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Motion om  samverkan  mellan kommunal äldreomsor 0

För oss Sverigedemokrater är äldreomsorgen en hj ärtefråga. Till skillnad från vad många kommit
att tro är även kulturen det. Det talas inte ofta om dessa två frågor tillsammans och det är något vi i
SD Sala vill ändra på.

Vi tror att sammankoppling och samverkan mellan äldreomsorg och det kommunala kulturlivet kan
bidra både till ökat välbefinnande för de äldre, motverka ofrivillig ensamhet och stävja den ökande
psykiska ohälsan hos både ung som gammal. Det skulle även kunna möjliggöra ett rikare kulturliv i
kommunen överlag genom att kulturen får ta mer plats, eventuellt drivas genom riktade kommunala
projekt och med kommunala styrmedel. Att inte bara se kulturen som en fritidsaktivitet utan även
som ett kommunalt verktyg skulle ge den kommunala kulturen en högre ställning och
förhoppningsvis leda till mindre eventuella framtida besparingar.

Gällande exempel på hur detta praktiskt skulle kunna gå till vore genom att kulturskolans teater,
musik och/eller konstelever besöker olika vårdinrättningar inom kommunen för att framföra musik,
pjäser och visa upp konst. Som en förlängning av projektet skulle även desamma kunna hålla och
anordna workshops för de äldre som vill lära sig och ta del av kulturutövning. Möjligheterna är
manga.

Med det ovanstående rkar Sveri edemokraterna Sala å:
— att kommunen skyndsamt utreder möjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt för

samverkan mellan kulturskolan och sala kommuns äldreomsorgen
—  att kommunen rapporterar resultaten av pilotprojektet för kommunfullmäktige
— att kommunen vid positivt resultat av pilotprojektet implementerar detta som en del av

äldreomsorgen i Sala kommun via kommunala riktlinjer och strategiprogram

Fö Sverigedemokratema Sala

Magnus/Edman, Grupp edare  (SD)

%% m, .,
Joel Liljekvist  (SD)

23/04-20
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Kontaktperson

Förnamn Postort

44%,» 55 A bax
Efternamn Telefon( (även riktnummer)
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Utdelningsadress E- postadress
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Postnummer

353 50 Sal/x
Om ni är flera som lämnar" In förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t. .egnw skolklass eller grannar) p
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Förslag
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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&&c Werk» WW? MX $dx Mmm \wnb\c$ XX &R
'Svmwmfixmw (x low M \(GMWWS $'"—”K %

%XXXÄXG'X em  m  sav—;s WS)? \  &%wwvs %& ogre/m om
öde gar-:> Kwakk och && &%w WR

Bilagor

Förslag

l:l Motivering

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling

När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller

kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Underskrift

Datum 0 underskrift

MM



Ivan Aguéli 1869-1917
Namnet på gravstenen John Gustaf A  gelii är det namn som Ivan fick från början. Ivan Aguéli
växte upp i ett hus på Agueli gatan här bredvid kyrkogården. Huset finns inte kvar idag och
gatan hade då namnet Bergmästaregatan. Ivan blev känd som konstnär, religionsfilosof och
orientalist. Inspiration till sitt måleri fann Ivan i det gotländska landskapet och namnet Ivan
Aguéli antog han i Paris. Studier inom religionsfllosofin ledde Ivan in i Sufismen och han
antog namnet Abd Al—Hadi Aqhili när han konverterade. Ivan Aguéli omkom i en tågolycka
den 1 oktober i Barcelona. Graven flyttades från Barcelona till Sala 1981 efter minnesstund i
Kristina kyrka gravsattes stoftet på nytt 25 oktober 1981 gravstenen är en kopia av den
ursprungliga. Dikten av Bo Setterlind är skriven till Ivan Aguélis minne.

Frände av ljus
Uppenbarelsen
drabbar oss tyngdlöst
— som skuggan,
som hinner upp oss,

när vi flyr.

Om och om igen
hinner den upp oss,
och vi blir påminda om tidens
flykt.

Varje skugga, född av ljus,

passerar under oss,
som om den ville säga,
att vi hör Ljuset till.

Så också med honom,
som skrev:

”Olyckligtvis

måste jag segra,
jag är dömd

att leva.”

Han gick fram

och bländades av Ljuset,
tänkte med hela sin varelse:

Det är inte här.

Han gick längre in
och såg en större värld.
Himlen

öppnade sig
under konstnärens hand.

Nu vilar hans stoft

i mörkret,

men hans själ lyses upp
av Himlen.

Och vi lyssnar
till stoftets lovsång:

Det är inte här.
I den stad

Som är ett smycke.

Och nu?
Varför skulle han resa?
Varför skulle han längta någon
annanstans?

Han ärju redan framme.

I hägnet

av en helgedom,
som speglar

I—Iimlen,

vilar hans stoft
i en annan exil,

lyser hans tro

bortom alla ord.

Han dog
för den frihet som vidgar världen.

Bild på Ivan Bild på huset och kanske en bild på ett verk?
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Inter ellation  ällande LSSiGrundskoIan

Till Skolnämndens ordförande  Bengt  Larsson:

Hur  långt  har vi kommit i arbetet med att låta NPF säkra samtliga

kommunens  skolor? Det är av största intresse att låta återapportera om

hur  långt  vi faktiskt har kommit.

Sverige har tillträtt Förenta Nationernas (FN) internationella

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december

2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Den

undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige.

Sverige har därutöver tillträtt ett fakultativt (frivilligt) protokoll till

konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till

om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta.

Den nya konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att

få till stånd internationella regler om funktionshindrade personers rätt

till delaktighet och jämlikhet, ett arbete som 1993 resulterade i att

FN:s generalförsamling antog standardregler om delaktighet och

jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Standardreglerna har haft stor betydelse som vägledande instrument

när det gäller handikappolitiken i Sverige. Representanter för

regeringen i Sverige och handikapprörelsen i Sverige har också varit

aktiva i arbetet på den nya konventionen. Den nya konventionen

tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, har till

syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att

åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

En genomgång av konventionens 50 artiklar och hur svensk

lagstiftning och övriga förhållanden i Sverige förhåller sig till dessa. I

promemorian dras slutsatsen ”— att mycket återstår att göra i det

handikappolitiska arbetet innan Sverige på alla punkter kan anses
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uppfylla de åtaganden och krav som  konventionen innebär  och att

konventionen  kommer att kunna utgöra ett viktigt måldokument i

det fortsatta handikappolitiska arbetet  i  Sverige.  Konventionen  och

protokollet är av större vikt och godkänndes av riksdagen  enligt  10

kap.  2  §  regeringsformen.

LSS är sedan  mitten  av 90  talet  en Rättighetslag vilket  ska bla

tillförsäkra att de barn  &  ungdomar som  tillhör  personkretsarna får

leva  ett liv på lika villkor som andra barn  &  ungdomar i jämförbar

ålder.

Vi här  i  Sala fattade ett historiskt beslut som  i  8  år nu har kommit att

påverka all kommunal verksamhet in  i  minsta detalj. Jag hänvisar

till Kommunsstyrelsens beslut  2012-11—08  §  241:

att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: "Sala

kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun

sätter barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och

. få respekt i frågor som berör dem. "

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s

barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet

och alla beslut  i  kommunen.  "

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar

barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom

barn checklista.

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag följande frågor:

Kan Skolnämndens ordförande ge konkreta exempel på hur

implementeringen av LSS under alla dessa år fallit ut inom

Grundskolan?

I vilka bokslut redovisas att lagen fullt ut följs och anammas som

det var tänkt?

Hur många elever som tillhör  LSS, är idag inskrivna i Grundskolan?
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Hur många elever som tillhör LSS, är inskrivna i Grundskolan, har

idag upprättade Ätgärdsplaner och hur många har det inte?

Hur många kränkningsanmälningar har erbjudits, upprättats och

lämnats in i de fall som Ätgärdsplaner har nekats dessa elever?

I jämförbara kommuner är dessa elever bla beviljade Särskild

skolskjuts för att kunna fullgöra sin skolplikt.

Hur många elever som är inskrivna i Grundskolan och tillhör LSS

har sedan 2019—01 nekats Särskild skolskjuts?

Hur många kränkningsanmälningar har erbjudits, upprättats och

lämnats in i de fall som Särskild skolskjuts har nekats dessa elever?

För att undvika diskriminering och eftersträva likabehandling:

Kommer även dessa elever, inskrivna i Grundskolan och som tillhör

LSS, kunna räkna med att Skolnämnden, från och med nu och

framgent kommer att tillförsäkra dessa elever en trygg och säker

skolgång?

Varför föreligger det inte en ansvartördelning, mellan Skolnämnden

och, Vård & omsorgsnämnden när det kommer till Fritidsverksamhet

för elever, fyllda 12 år, inskrivna i Grundskolan och samtidigt

tillhör LSS? LSS  9 §  7.

Är tillgängligheten för samtliga av dessa elever fullt ut tillgodosedd

i samtliga verksamheter?

F innas det tillräckligt med parkeringsplatser för funktionshindrade

inom samtliga av Skolnämndens verksamheter?

Har Skolnämnden för avsikt att följa svensk lagstiftning dvs erbjuda

även 6 åringar som tillhör Särskolan att få gå i Förskoleklass? Om

svaret är j a, När i så fall? Om svaret är nej? Varför inte?

Louise Eriksson (SD)
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