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   Stab, Kanslienheten

Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20Följande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inkommit till kommunfullmäktige: 
Motioner1. Motion att utlysa klimatnödläge i Sala, dnr 2022/604Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP)2. Motion om Schyssta villkor vid offentliga upphandlingar, dnr 2022/625Motionen är undertecknad av Ingela Spårebo (S)3. Motion om att införa en miljö- och klimatchecklista, dnr 2022/626Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP)
Medborgarförslag1. Medborgarförslag om Evenemangscheck till aktörer som medverkar under Kulturnatta, dnr 2022/545Medborgarförslaget är inlämnat av Elisabeth Storm.Kommunfullmäktiges presidium har 2022-06-02 överlämnat medborgarförslaget tillkultur-och fritidsnämnden för hantering och eventuell åtgärd.
Interpellationer1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om medborgarlöften, dnr 2022/550Interpellationen är ställd av Per-Olov Rapp (S). Svar från kommunstyrelsens ordförande 2022-06-17. 2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om lokalt slakteri, dnr 2022/631Interpellationen är ställd av Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Frågor Inga inkomna frågor under perioden
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Motion att utlysa Klimatnödläge 
i Sala!

Under maj månad 2022 uppmättes den högsta mängd koldioxid i atmosfären på miljontals 
år! Nivåerna nådde som högst 421 miljondelar (PPM) enligt National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). För miljontals år sedan nåddes dessa nivåer, då var 
havsnivåerna 5-25 meter högre än de är idag och det växte träd i Arktis.

Vår levande planet är döende. Vår omställning går för sakta! Vi behöver göra större 
krafttag för att rädda planeten och minska klimatförändringarna. Redan idag ser vi stor 
påverkan i vår omvärld och effekter av klimatförändringarna kryper allt närmare oss.

Att utlysa klimatnödläge handlar inte bara om att solidarisera och visa oro för det allvarliga 
läget. Det handlar även om att visa handlingskraft och att ta ansvar för kommande 
generationer.
Sala kommun har antagit Agenda 2030 efter en motion från MP Sala (2018) samt 
motionen om att upprätta en kommunal koldioxidbudget (Mp Sala 2021). Det här är viktiga 
steg på vägen, men de dramatiska klimatförändringarna kräver än mer krafttag. 

Att utlysa klimatnödläge sätter klimatkrisen först. Det innebär att klimathänsyn måste 
genomsyra samtliga beslut som fattas inom Sala kommun. Både på både kort och på lång 
sikt.

I Sala kommuns klimatstrategi finns mål för 2030: att  kommuninvånarna ska vara 
oberoende av fossila bränslen och andelen resor med kollektivtrafik ska fördubblas. Att 
utlysa klimatnödläge är precis en sådan handling som går hand i hand med att nå detta 
mål. 

Miljöpartiet i Sala motionerar om att utlysa klimatnödläge i Sala kommun vilket innebär att

• höja kunskapsnivån om klimatet, miljön och hållbarhet inom kommunens 
verksamheter 

• bidra med expertis och resurser om hur medborgare och företagare ska kunna bli 
mer klimatneutrala.

• klimathänsyn ska genomsyra drift samt alla beslut på kort och lång sikt.

Sala 15/6 2022
Miljöpartiet i Sala

Ingela K Lindström
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Mp- Motion att införa en miljö-och klimatchecklista!

Miljöpartiet i Sala motionerar om att införa en miljö- och klimatchecklista för kommunala 
beslut. När beslut har påverkan på klimatets och planetens framtid ska det framgå om de 
minskar klimatpåverkan eller inte.

Sala kommun har satt upp ambitiösa miljömål i enlighet med Parisavtalet.
För att säkerställa att alla beslut i kommunen tar detta i beaktande behövs verktyg för 
politiker och tjänstemän.
Ett sådant verktyg som är lätt att implementera är en miljö- och klimatchecklista. Listan bör 
användas i alla beslut som kan ha potentiell påverkan på klimat och miljö.
Det finns även möjlighet att använda listan i syfte att identifiera förbyggande åtgärder som 
kan hjälpa kommunen att stå väl rustade inför de förändringar i klimatet som redan inletts.

Enligt FN:s klimatpanel leder ett förändrat klimat bland annat till högre temperaturer, ökad 
nederbörd, stigande havsnivåer och förändrade flöden i vattendrag samt ökade risker för 
ras, skred och erosion. Utifrån dessa klimateffekter hjälper checklistan tjänstemän att peka 
ut vad man bör titta på i bla samråds- och granskningsskedet och vad som bör finnas i en 
översiktsplan eller detaljplan för att denna ska anses vara klimatanpassad.

Miljöpartiet i Sala vill

att Sala kommun inför en miljö- och klimatchecklista.

Sala 20/8-2022

Ingela K Lindström
Miljöpartiet de Gröna i Sala 
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Medborgarlöfte Sala kommun 2019/2020 
Polisen och kommunen har kommit överens om att tillsammans verka för att 
minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i Sala kommun.  

Målet är att den upplevda tryggheten bland medborgarna ska öka och 
utsattheten för brott ska minska. 

Polisen och kommunen förbinder sig att gemensamt arbeta för att öka 
tryggheten och minska brottsligheten genom att: 

Styrgruppen för Sala kommuns brottsförebyggande arbete och polisen fattar 
ett 

Inriktningsbeslut i enlighet med den genom EST (Effektiv Samverkan för 
Trygghet) framtagna lägesbilden, utgångspunkten skall vara den lokala 
problembilden. Den lokala lägesbilden skall uppdateras kontinuerligt och 
ligga till grund för kommande inriktningsbeslut.  

Detta skall ske med en tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och polis 
gällande aktuell problembild, detta för att förenkla återkoppling och effektivt 
fortsatt arbete mot respektive ansvarsområde.  

 Inriktningsbeslutet skall vara en prioriterad del av polisens lokala 
operativa inriktning (polisens operativa inriktning löper i två veckors 
cykler). 

 Ett tydliggörande av kommunens åtaganden under aktuell tidsperiod. 

 Uppföljning skall genomföras varje tredje månad av polisens och 
kommunens utförda arbete i förhållande till taget inriktningsbeslut. 

  

278



          
    
 

  
 
 

Bilaga 

BAKGRUND, NY FORM PÅ MEDBORGARLÖFTET 

Då det arbetats fram en ny form kring framtagandet och genomförandet av 
Medborgarlöftet så följer en kortare beskrivning.  

Medborgarlöftet är en del av polisen och kommunens 
samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. 

Löftet utgår från att kommunen och polisen skall verka utifrån en gemensamt 
framtagen lokal lägesbild. Lägesbilden tas fram genom medborgardialog 
inom kommunen, genom delaktighet av förtroendevalda och tjänstemän i det 
lokala brottsförebyggande arbetet. Framtagandet sker kontinuerligt i dialog 
med föreningar, möten med medborgare i formella som informella 
sammanhang för att på så sätt öka medborgarnas och lokalsamhällets 
delaktighet och inflytande. Delaktigheten från så många som möjligt är viktigt 
för att stärka förtroendet för polisen och de lokala förtroendevalda gällande 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.  

Internt hos polisen skapas lägesbilden genom medarbetardialog och lokalt 
underrättelsearbete.  

För att effektivisera detta och för att gemensamt arbeta mot aktuella och rätt 
saker så har polisen och kommunen valt att tillämpa EST (Effektiv Samverkan 
för Trygghet). Detta genom att ha regelbundna möten varannan vecka och ta 
fram en samlad lokal lägesbild. EST är en metod som Länsstyrelsen på ett 
regeringsuppdrag vill implementera i landets kommuner för att skapa en 
enhetlig form för framtagande av lokal lägesbild. Detta kan även tillämpas 
som en enhetlig form av uppföljning. 

Varje kvartal tas ett  Inriktningsbeslut i styrgruppen för Sala kommuns 
brottsförebyggande arbete, där beslutas vad kommunen och polisen anser 
mest angeläget att arbeta mot kommande tidsperiod, det sker även med en 
tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och polis.  

Polisens arbetsmetod Operativa Inriktning innebär att lokalpolisområdets 
ledningsgrupp samlas och utifrån framarbetad lägesbild enas om vilken 
inriktning som skall prioriteras i det operativa arbetet, detta sker i två 
veckors cykler. Inriktningen kan vara brottsfenomen, utpekade aktiva 
kriminella personer, utsatta platser o s v. Med det som grund blir 
medborgarlöftet ett mer levande dokument som regelbundet uppdateras och 
förblir aktuellt. De kvartalsvisa inriktningsbesluten för kommunen och 
polisen ska vid behov kommuniceras på kommunens hemsida. Där kan även 
den gångna periodens resultat redovisas om det anses lämpligt. På så sätt 
kan medborgarna involveras mer i det brottsförebyggande arbetssättet och 
förhoppningsvis skapar detta en större delaktighet. 
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UTFÖRLIGARE BEGREPPSFÖRKLARING 

Operativa Inriktning (förtydligande) 

 Med två veckors mellanrum samlas lokalpolisområdets ledningsgrupp 
(LOLG) bestående LPO chefen, alla gruppchefer, kommunpoliserna från 
de fem kommunerna och den operativa koordinatorn i ett lokalt operativ 
ledningsmöte. Där presenteras den framarbetade lägesbilden. 
Lägesbilden har sin grund i den interna medarbetardialogen, det lokala 
underrättelsearbetet och den lägesbild som meddelas från styrgruppen 
för Sala kommuns brottsförebyggande arbete. Innan nytt beslut tas följs 
föregående två veckors period upp kvantitativt som kvalitativ, även 
återkoppling från kommunen förs fram från respektive kommunpolis. 

 Därefter prioriteras det som bedöms vara mest angeläget och ett nytt 
beslut för kommande två veckors Operativa inriktning fattas. Vilka 
metoder som skall tillämpas vid genomförandet blir en del av det 
medarbetardrivna utvecklingsarbetet och sker i samråd mellan 
gruppchefer och utförande personal (VAD och VARFÖR beslutas i LOLG 
och HUR i utförandegruppen) 

Inriktningsbeslut från styrgruppen för Sala kommuns 
brottsförebyggande arbete (förtydligande) 

 Styrgruppen för Sala kommuns brottsförebyggande arbete tar 
tillsammans med polis fram ett Inriktningsbeslut för kommande kvartal. 
Inriktningsbeslutet är grundat på den lokala problembilden som 
identifierats i arbetet i enlighet med EST (Effektiv Samverkan för 
Trygghet). Då detta sker i god samverkan ger det legitimitet åt 
inriktningsbeslutet hos båda parter. Förhoppningen är att det skall göra 
Medborgarlöftet till ett levande dokument med möjlighet att arbeta mer 
effektivt och prioriterat med det mest angelägna problemen i 
lokalsamhället. Uppföljning av de åtgärder som vidtagits är en mycket 
viktig komponent för det fortsatta arbetet. Uppföljningen bör ske både 
hos polisen och kommunen med en tydlig koppling till orsak och verkan 
gällande de problemområden som arbetet riktats mot. 

EST (Effektiv Samverkan för Trygghet) 

 Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt 
trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. 
Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och 
tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, 
prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan 
syftet uppfyllas. Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka 
tryggheten i det offentliga rummet. Mer specifikt är målet med metoden 
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att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem 
uppstår eller är på väg att kunna hända.  

 Effektiv Samordning för Trygghet är en arbetsmetod som kan användas 
som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på 
lokalnivå. Strukturerad samordning kring trygghetsskapande insatser är 
grunden för EST som är tänkt att användas av Polis och kommun i 
samverkan med andra aktörer. EST utgår från den så kallade 
problemorienterade modellen för lokalt brottsförebyggande arbete som 
har beskrivits i olika skrifter från Brottsförebyggande rådet. I dessa 
skrifter lyfter man fram vikten av att arbeta kunskapsbaserat. Här 
beskrivs exempelvis att kartläggning och analys av den lokala 
problembilden samt vetskap om vad som kan påverka människors känsla 
av trygghet är centralt för att kunna sätta in verksamma insatser. 
Utvärdering och/eller uppföljning är likaså viktigt för att kunna följa om 
de insatser man satt in gett något resultat. Lika viktigt är att de resultat 
man får från utvärdering eller uppföljning också återkopplas till 
verksamheten. EST är tänkt att användas på kommunens/områdets totala 
problembild, med kontinuerliga insatser och uppföljning. Varje vecka görs 
en informationsinsamling/inventering av den totala problembilden i 
kommunen/stadsdelen/området för att snabbt kunna sätta in insatser 
mot de problem som uppstår kortsiktigt. Varje kvartal analyseras vilka 
områden som är i störst behov av insatser samt vilka områden man har 
störst möjlighet att påverka problembilden i.  

(HANDBOK Version 1.0. Denna handbok uppdaterades senast 2016-01-20) 
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Interpellation om lokalt slakteri

Den 29 april 2014 lämnades en motion om lokalt slakteri in av Erik Åberg (Mp). Motionären föreslog 
att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera ett lokalt slakteri i 
kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och intresseorganisationer i kommunen.

Motionen ansågs besvarad i kommunfillmäktige och som del av svaret nämndes att denna fråga 
kunde ingå i uppdraget för projektledaren för Grönt kompetenscentrum.

Därav undrar vi nu om frågan om lokalt slakteri finns med i Grönt kompetencentrums arbete samt i 
sådana fall hur man arbetar med frågan.

Ingela Kilholm Lindström

Miljöpartiet de Gröna i Sala
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