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Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26 

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

Motioner 

1. Motion om att Sala kommun ska upprätta en kommunal koldioxidbudget, 

dnr 2020/1231 

Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP). 

2. Motion om köpstopp och ny policy för offentlig konst, dnr 2020/1418 

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

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

Medborgarförslag 

1. Medborgarförslag om kommunledningens implementering av den nya 
förvaltningslagen, dnr 2020/1200. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Per Nyström. 
 

2. Medborgarförslag om att Sala kommun slutar använda ordet brukare, dnr 
2020/1227. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Kjell Eriksson. 
Kommunfullmäktiges presidium har 2020-09-14 överlämnat 
medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för hantering och 
eventuell åtgärd. Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet  
2020-09-23, § 79. 

Interpellationer 

1. Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om vad 

alliansstyret ska göra för att behålla den personal som idag jobbar inom 

vården samt hur Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, dnr 

2020/1264.  

Interpellationen är ställd av Ann-Kristin Lindgren (S) 

2. Interpellation till skolnämndens ordförande om att behöriga elever till 

gymnasieskolans nationella program har minskat, dnr 2020/1389. 

Interpellationen är ställd av Ingela Kilholm Lindström (MP). 
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3. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilka åtgärder som 

kommer att vidtas för att få till en bättre trafiklösning vid korsningen 

Varmsätravägen - Fridhem och vid Fabriksgatan, dnr 2020/1396. 

Interpellationen är ställd av Ulrika Spårebo (S). 

4. Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om satsningen 

Äldreomsorgslyftet, dnr 2020/1408. 

Interpellationen är ställd av Camilla Runerås (S) 

Frågor 

Inga inkomna frågor under perioden. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

I nk. 2020 -09- 11 

Dpb: 

Motion om att Sala kommun ska upprätta en kommunal koldioxidbudget 

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal i Paris som rekordsnabbt 
ratificerades och som i princip alla världens länder ställer sig bakom. Parisavtalet anger att den 
globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, vilket enligt forskningen är absolut 
nödvändigt för att inte konsekvenserna av den globala uppvärmningen ska bli oöverstigliga. Det 
innebär att de globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade. 
Ska detta gå måste alla bidra. Sala kommun har antagit en klimatstrategi samt åtgärdsplan som 
innebär att vi bla ska ha 100% förnybara energikällor senast 2030. Det är ett ambitiöst mål och 2030 
närmar sig med stormsteg. Viktiga beslut har fattats kring tex produktion av förnybar energi och 
förbrukning, men om Sala verkligen ska bidra till 2-gradersmålet, måste även utsläppen minska 
snabbt. 

Flera kommuner i Sverige, tex Uppsala, Järfälla och Västerås, har i samarbete med Uppsala 
universitet tagit fram kommunala koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive 
kommun konkret måste göra för att bidra till 2-gradersmålet. En koldioxidbudget omfattar hela 
kommunens geografiska yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för kommunen att 
arbeta med och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat. 
En koldioxidbudget skulle på ett bra sätt komplettera och konkretisera Sala kommuns mål att bli 
koldioxidneutralt till 2030, men även visa vägen efter det årtalet. För bästa resultat bör 
koldioxidbudgeten föras in i befintliga styrdokument. 

Miljöpartiet yrkar att 
- En kommunal koldioxidbudget upprättas 
samt att en modell införs för att man kontinuerligt ska kunna följa upp detta arbete. 

Sala 8/9-2020 

.·r\ 
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I9gela ¼. lholm Lindström 
Miljöpartiet de gröna i Sala 



- ~ S~ LAS 
~l~ BASTA SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -10- 2 2 

Köpstopp och ny policy för offentlig konst. 
Diarienr 2020 
Dpb: 

Kultur och fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att revidera policy och ta 

fram nya riktlinjer gällande Offentlig konst i Sala i december 2019 och policy och riktlinjer ska tas 

fram för 2020-2023. I och med att kommunens ekonomi nu är så illa så att vi måste välja bort 

lagstadgad verksamhet inom skolans områden anser vi därför att vi måste omvärdera detta mål och 

helt enkelt prioritera den lagstadgade verksamheten först både gällande investeringar och 

driftspåverkan. 

Vi föreslår därför att kommunen inför köpstopp av offentlig konst vid nybyggnation/tillbyggnad och 

om möjligt även specificerar att konsten ska framställas av lokala aktörer framöver, då vi gärna ser 

att målet återupprättas, när kommunens ekonomi blivit bättre. 

Salas Bästas ledamöter i fullmäktige yrkar därför: 

Att Sala kommun inför köpstopp på all offentlig konst vid nybyggnation/tillbyggnad from 1 

november 2020 tills köpstoppet upphävs. 

Att Kultur och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en policy 

och riktlinje för offentlig konst 2021-2024, där de lokala aktörerna ges möjlighet att delta. Så att det 

är klart, när köpstoppet avbryts. 

Magnus Eriksson, gruppledare Salas Bästa 

Ulf Westman, ledamot Salas Bästa 

Hanna Westman, ledamot Salas Bästa 

Lars Sandberg, ledamot Salas Bästa 

IY l 'iJ 



Medborgarförslag SALA kommun från LRF Sala Kommungrupp. 

Vi som verkar inom de gröna näringarna är beroende av att tillämpningen av regler och förordn ingar görs 
med stor kunskap om hur våra näringar fungerar. 

Vi kan inte flytta vår produktion, jorden och skogen finns ju där vi bor och verkar. 

Därför är det viktigt att de personer som arbetar inom den kommunala förvaltningen har kunskap om, hur 
lagar och förordningar förändras över 10. 

LRF Sala Kommungrupp vi ll veta hur kommunledning implementerat den nya förval tningslagen som blev 
verk lighet vid halvårsskiftet 2019 . 

På vilket sätt har kommun ledn ing och kommunchef verkställt så att kommunens olika enheter i sin dialog 
med kommunens innevånare, kommunicerar och hanterar och tillämpar ärenden efter förvaltningslagens 
intentioner ? 

MVH LRF SALA kommungrupp : Ordf: Per Nyström. 

Frågor till Per Nyström: 
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Sala Kommun 

Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kontaktperson 

Förnamn /( ( e l l 
Efternamn , 

€frA:, ,s5{?1L 
Utdelningsadress 

G (/ 
Postnummer 

733 q I 

Medborgarförslag till kommunen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 1 0 
Diarienr 

Dpb: 

I Postort 5' a, ta 
Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

A-etl/fl 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en skolklass eller grannar) 

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

::;10 1 (1) 
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Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

ö r-d ei b ,-v k a f B- fe ?i( & h .$' A ed;,,, å.,-; J e ;- ti 1, de__ 
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Bilagor 

D Förslag 

~ Motivering 

I 11,, f ·rt' I '" /) f li 4tt 'I-- e--

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 och underskrift 



Sala Kommun 

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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VON§ 79 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 

Dnr2017/21,2020/1227 

Medborgarförslag om att Sala kommun slutar använda ordet 
brukare 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär Vård- och omsorgsnämndens yttrande över med
borgarförslag om att Sala kommun slutar använda ordet brukare. 

Beredning 
Bilaga VON 2020/53/1. Missiv. 
Bilaga VON 2020/53/2. Medborgarförslag. 
Bilaga VON 2020/53/3. Missiv från 2018. 
Bilaga VON 2020/53/4. Skrivelse från SPF. 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta svaret och översända det till Kommunstyrelsen, samt 
att fortsätta arbetet med implementering av Socialstyrelsens termer i 
Vård och omsorgs olika verksamheter enligt de rekommendationer och 
kunskapsstöd som finns. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta svaret och översända det till Kommunstyrelsen, samt 

att fortsätta arbetet med implementering av Socialstyrelsens termer i 
Vård och omsorgs olika verksamheter enligt de rekommendationer och 
kunskapsstöd som finns. 
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SALA KOMMUN 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 3 0 
Dlarlenr 
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VÅRD OCH OMSORG 
Ingrid Strandman 

MISSIV 

Vård- och omsorgsnämnden 

Medborgarförslag om att Sala kommun slutar använda ordet 
brukare 

Sammanfattning av ärendet 
2020-09-10 inkom ett medborgarförslag från Kjell Eriksson gällande att ordet 
brukare ej får användas om människor av anställda i Sala kommun. 

1 (2) 
2020-09-15 

DNR 2017/21, 2020/1227 
ÄRENDE NR 5 

BILAGA VON 2020/53/1-4 

2017-10-16 inkom en skrivelse från Studiecirkeln SPF i Sala - De äldres vård i Sala 
kommun, där de påtalar att ordet brukare skall tas bort ur Sala kommuns språkbruk. 

I svaret till Studiecirkeln SPF i Sala står: "Termen brukare och när den ska användas 
ingår i Socialstyrelsens term bank samt Sveriges centrum för fackspråk och termi
nologis rekommendationer. För att termen ska användas på rätt sätt har tagits fram 
ett kunskapsstöd och rekommendation som beskriver vilka termer som ska an
vändas för personer som får, eller som är föremål för en utredning om att få, 
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten". 

2018-01-18 beslutade Vård- och omsorgsnämnden, VON§ 7, att godkänna svaret. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta svaret och översända det till Kommunstyrelsen, samt 

att fortsätta arbetet med implementering av Socialstyrelsens termer i Vård och 
Omsorgs olika verksamheter enligt de rekommendationer och kunskapsstöd som 
finns. Se tabellen sidan 2 och vidare i bilagor. 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

1 Medborgarförslag om att Sala kommun slutar använda ordet brukare 

2 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-01-18 

3 Missiv angående skrivelse om användningen av ordet brukare 

4 Skrivelse 2017-10-23 från Studiecirkeln i SPF seniorerna 

SALA KOMMUN 
Vård och omsorg 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 

Telefon: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-192 98 

vardomsorg@sala.se 

www.sala.se 

Ingrid Strandman 

lngrid.Strandman@sala.se 

Direkt: 0224-74 90 07 



Vård och omsorg 

Rekommenderade termer 

Term 

Brukare 

Assistansanvändare 

Familjehemsplacerat barn 

Klient 

Tvångs omhändertagen 

Arbetstagare i daglig 
verksamhet 

Deltagare i dagverksamhet 

Gäst på korttidsboende 

Boende eller hyresgäst 

Mottagare av hemtjänst 

Person med ledsagarservice 

Person med stöd av 
kontaktperson 

Person med avlösarservice 

Person som får stöd av 
stödfamilj 

Användande 

Person som får, eller är föremål för 
en utredning om att få individuellt 
behovsprövade insatser från 
socialtjänsten 

Person som har personlig assistans 
enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade 

Person som är minderårig och som har 
blivit placerad i familjehem enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga eller lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Person som delvis med egen 
medverkan får hjälp vid ofta 
regelbundet återkommande möten 
med anställda inom socialtjänsten 

Person som får vård enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga eller lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall 

För den som arbetar i daglig 
verksamhet enligt LSS 

För den som fått möjlighet att delta i 
dagverksamhet genom socialnämnden 

För den som har fått en insats i form av 
korttidsvistelse enligt SOL eller LSS 

För den som bor på ett boende 

För den som har beviljats hemtjänst 
enligt SOL 

För den som har beviljats 
ledsagarservice enligt sol eller LSS 

För den som har beviljats stöd av 
kontaktperson enligt SOL, LVU eller 
LSS 

För den som har beviljats 
avlösarservice 

För den som beviljats stödfamilj enligt 
LSS 

Kommentar 

Används inte för 
enskilda individer 
eller grupp av 
individer 

2 (2) 
2020-09-15 
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INTERPELLATION 

Ställd till ordförande i Vård - och omsorgsnämnden 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Diarienr 2o2Cl/ \ '"2..0 v\ - \ 

Dpb: 

Vi är mitt i en pandemi och kan se hur den drabbat äldreomsorgen. Utifrån det är det extra viktigt att 
vara rädd om den personal som jobbar i äldreomsorgen. Vi måste säkerställa att den personal 
kommunen har vill jobba kvar samt att kommunen värnar om att ständigt vara en attraktiv 
arbetsgivare. Många väljer idag att byta arbetsgivare för att få bättre arbetsmiljö och högre lön, 
särskilt nu under pandemin när efterfrågan av personal med kompetens inom vården är stor. Därför 
bör Sala Kommun ligga i framkant när det gäller att behålla sin personal samt rekrytera ny personal. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i Vård och omsorgsnämnden: 

Vad kommer alliansstyret göra för att behålla den personal som idag jobba inom vården? 

Samt vad kommer alliansstyret göra för att kommunen ska vara ett attraktivt alternativ vid 
nyrekrytering? 

2020-09-16 

Ann-Kristin Lindgren (S) 
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Ställd till skolnämndens ordförande lnk. 2020 -10- 1 6 
Diarienr 

Dpb: 

Under flera år har vi sett hur resultaten för elever som gått ut grundskolan i Sala kommun har haft 
en negativ trend och andelen behöriga till gymnasieskolan har minskat. Enligt skollagen ska alla 
elever ha möjlighet att få godkända betyg, och finns det risk för att eleven misslyckas ska skolan 
snabbt och kraftfullt sätta in insatser för att hjälpa eleven att få godkända betyg. 

I årets delårsbokslut kan vi utläsa att andelen behöriga elever för gymnasieskolans nationella 
program har minskat från 83 procent till 77,8 procent i Sala. 

Utifrån dessa resultat ställer vi frågorna: 

Har grundskolan tillräckliga resurser för att alla elever ska få behörighet till gymnasieskolans 
nationella program? 

Vilka åtgärder har skolan gjort för att vända denna negativa trend? 

Sala 16/10-2020 

Ingela Kilholm Lindström 

Miljöpartiet de gröna i Sala 
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INTERPELLATION 

Ställd till kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Trafikverket har nu fastslagit sin plan när det gäller väg 56 mellan Sala-Heby och i den planen 

finns inga lösningar för trafiksituationen vid korsningen Varmsätravägen-Fridhemsgatan eller 

korsningen därefter vid Fabriksgatan. Kommunstyrelsen har genom en skrivelse till 

trafikverket klargjort hur viktigt det är att få till en lösning för dessa korsningar och inte 

minst korsningen Varmsätravägen- Fridhemsgatan. 

Den 2 juni i år sände vi socialdemokrater in en skrivelse till kommunstyrelsen där vi önskade 

få svar från alliansen vad som hade gjorts och kommer att göras i denna fråga. Det fanns då 

en plan från ordförande att efter sommaren kontakta vägverket och bjuda dem till Sala för 

att påtala vikten av att trafiksituationen vid dessa korsningar måste lösas på ett bra sätt, inte 

minst för att höja trafiksäkerheten. 

På ledningsutskottet den 17 september ställde jag frågan kring Fridhem och vad som skett 

sedan juni? Ordförande tackar då för påminnelsen och meddelar att han kommer att 

kontakta trafikverket och att återrapportering sker i ledningsutskottet. 

Nu har ytterligare en månad gått och ännu har ingen återkoppling skett i frågan, och vi kan 

konstatera att trafikverket under denna tid fastslagit vägplanen för väg 56. 

Utifrån ovan vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

Vilka åtgärder kommer ordförande att vidta för att få till en bättre trafiklösning vid 

korsningen Varmsätravägen- Fridhem och vid Fabriksgatan? 

~~&~ 
Ulrika Spårebo (S) 

oppositionsråd 
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Regeringen meddelade i våras om satsningen äldreomsorgslyftet. Syftet med 
äldreomsorgslyftet är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller 
undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är 
frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021. 
Ansökningstiden för att rekvirera dessa pengar går ut den 31 oktober. Enligt en 
sammanställning som är redovisad den 19 oktober så har 220 av landets 290 kommuner gjort 
en ansökan, men Sala kommun har ännu inte inkommit med en ansökan. 

Utifrån ovanstående vill jag fråga Vård och omsorgsnämndens ordförande: 

Kommer Sala kommun att göra en ansökan? 
Om svaret är nej, så undrar jag varför? 

2020-10-21 


