
§ 135 

Just erand es sign 

Qv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

KF:s 
HANDLING 
NR 42 2020 

33 (36} 

Dnr 2018/1112 '-OJ 

Svar på medborgarförslag om föräldragrupp för ensamstående i 
Sala 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag inkom den 24 september 2018. Förslagsställaren önskar en 
föräldragrupp för ensamstående i Sala kommun. Förslagsställaren beskriver i sitt 
förslag att dessa grupper saknas inom BVC och den öppna förskolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/129 /1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020 /129 /2, protokollsutdrag VON§ 140, 2018-12-13 
Bilaga KS 2020 /129 /3, remissvar Vård och Omsorg 
Bilaga KS 2020/129/4, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 137 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—08-26

Dnr  2018/1112  .. f4“

Svar på medborgarförslag om föräldragrupp för ensamstående i

Sala

INLEDNING

Ett medborgarförslag inkom den 24 september  2018.  Förslagsställaren önskar en

föräldragrupp för ensamstående i Sala kommun. Förslagsställaren beskriver i sitt

förslag att dessa grupper saknas inom BVC och den öppna förskolan.

Beredning

Bilaga KS 2020/129/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/129/2, protokollsutdrag VON  § 140, 2018—12-13

Bilaga KS  2020/129/3, remissvar Vård och Omsorg

Bilaga KS  2020/129/4, medborgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN SALA K MMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSEN ink. 2020 '08" 18
Anders Wigelsbo
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Svar  på  medborgarförslag föräldragrupp för ensamstående i Sala

Rubricerat  medborgarförslag inkom den 29 september 2018.

Förslagsställaren önskar föräldragrupp för ensamstående i Sala kommun, speciellt
för de som är ensamstående. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att dessa
grupper  inte finns inom BVC eller inom öppna förskolan.

Medborgarförslaget har remitterats till Vård och Omsorg för yttrande.

I  yttrandet framgår att denna typ av insats inte ryms inom Vård och omsorgs
åtagande samt att det utifrån kommunens ekonomiska läge inte finns resurser att
starta upp detta arbete.

Ärendet har behandlats  i  Vård—och omsorgsnämnden den 13 december 2018 och
beslutet blev att yttra sig enligt förvaltningens förslag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullm'a'ktige beslutar

al av lå medborgarförslaget

 

'Anders Wigelsbo (C)
Kommunstyrelsens ordförande

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsen Vaxel: 0224—74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224—188 SO anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala k0mmun.inf0@sala.se Direkt: 0224.74 71 00
www.sala.se



SALA
KOMMUN

 

VON  §  140

Justera  ndes sign

Pyla—3 &  KB 2010/ Viol/:2,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”12>

VÅRD- OCH  OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Dnr 2018/1112 *— (,0

Medborgarförslag angående att starta föräldragrupp

INLEDNING

I  ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska

tillhandahålla grupper för ensamstående i Sala kommun. Kommunstyrelsen

hemställer om vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Beredning

Bilaga VON 2018/66/1. Förslag.

Verksamhetschef Åsa Sahlberg föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Christer Eriksson (C] yrkar

att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

a_ttyttra sig enligt förslag i bilaga.

BESLUT

Vård— och omsorgsnämnden beslutar

att yttra sig enligt förslag i bilaga.

Utdrag

Kommunstyrelsen

% Utdragsbestyrkande
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BILAGA VON 2018/66/1

VÄRD OCH OMSORG
Individ, familj och  arbete

Åsa Sahlberg

Svar på medborgarförslag — Föräldragrupp för ensamstående

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige dnr  2018/1112  föreslår

att kommunen ska tillhandahålla grupper för ensamstående i Sala kommun.

2018-10-19  översänds medborgarförslaget till Vård och omsorgskontoret för

utlåtande.

Ärende

Förslagsställaren önskar en grupp för ensamstående i Sala kommun, speciellt för de

nyinflyttade. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att dessa grupper inte finns

inom BVC eller inom öppna förskolan.

Denna typ av insats ryms inte inom vård och omsorgs åtagande och med hänvisning

till kommunens ekonomiska läge inte finns resurser för att starta upp detta arbete.

SALA KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala Åsa Sahlberg

Vård och omsorg Telefon:  0224—74  70 00 Enhetschef

Box 304 Fax:  0224—192  98 Individ, familj och arbete

733 25 Sala vardomsor8©salase asa.sahlberg@sala.se

www.5ala.se Direkt:  022474  90 33
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