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MISSIV 

Kartläggning av hur det förebyggande arbetet inom förskola/skola 
bedrivs. 

Ärende 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 4 juni 2013 uppdrogs skolförvaltningen att 
göra en kartläggning av hur det förehyggande arbetet inom förskola/skola bedrivs 
sett i perspektivet barn och ungdomars psykiska hälsa samt presentera förslag till 
förbättringsåtgärder. 

Nulägesorientering 
Arbetet pågår i frågan. Under hösten 2013 genomfördes en kartläggning med 
tillhörande beskrivning av pågående verksamheter som syftar till att främja barn 
och ungdomars hälsa i Sala kommun, se m. Sedan januari 2014 är biträdande 
skolchef tillika enhetschef för elevhälsan i Sala kommun. I uppdraget som 
biträdande skolchef ligger ett översynsarbete som ska belysa styrkor och 
utvecklingsområden inom elevhälsan. Arbetet ska resultera i ett förslag till hur 
elevhälsoarbetet bör bedrivas och organiseras i kommunen. Detta arbete beräknas 
vara klart efter sommaren 2014. 

Henric Sjöblom 
Biträdande skolchef 



Kartläggning och beskrivning av verksamheter för att främja barn och ungdomars hälsa inom skolförvaltningen sept. 2013 
Verksamheterna är indelade i Förebyggande, Förebyggande eller tidiga, Tidiga, Tidiga eller behandlande och Behandlande 

En generell slutsats som flera forskare dragit är att regelbunden skolgång, lärande och framsteg i förmågor och kunskapsinhämtande i sig 
är en oerhört viktig faktor för psykiskt välmående liksom framtidshopp. 

Fth <0hjggande 

Verk Beskrivning av verksamhet Medaktörer 
RIK-skolan RIK- rörelse idrott kultur. Skolår 1-3. Bygger på att föreningarna kommer in i skolan l tim i veckan i 2 veckopass. KFF, föreningar 

Aktiviteterna ligger på skoltid och kommer varje elev till del. Här får man prova på allt från schack till ishockey. 

Simskola Vi har alla barn i åk.2 i Sala kommun i simundervisning 30 tillfällen sammanlagt på två terminer. Nyinflyttande KFF 
barn får komma och simma upp hos oss och träna om så behövs. Har simskola för alla särskalebarn från låg till 
högstadiet. 

Öppna Förskolan Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar inte arbetar eller studerar. Öfsk driver också föråldragrupper för BVC, RT, KFF 
förstagångsföräldrar och föräldrar till ettåringar. Temana kan vara: barnmat, sömn, vaccinationer, barnsjukdomar, 
egenvårdsråd och lekens betydelse. Ordnar ibland riktad föräldrautbildning till utvald grupp eller kring ett särskilt 
tema. 

Förebyggande eller tidiga 
FUP-gruppen Förebyggande ungdomspaket. Nätverk som sammankallas av ungdomslokalen/alkohol- och drogsamordnaren. KFF, VOF/IFO, TKF, 

Gemensam planering inför ungdomshelger, skolavslutning, avstämning av läget bland ungdomar (finns RTJ, polisen, Sv. 
skadegörelse, gängbildning, vilka frågor är viktiga nu). kyrkan 

skolsköterskor Alla skolenheter har tillgång till skolsköterska för varje vecka. skolsköterskan utför lagstadgade hälsokontroller 
som innehåller både medicinska och psykologiska inslag. Ssk har en viktig roll i att fånga upp elever som mår 
dåligt .. Vid behov slussar ssk vidare till andra professioner inom Elevhälsan och/eller till mottagning på 
landstinget. Heltidsmått för ssk i grundskolan är ca 700 elever, 1250 i gymnasiet. 

Tidiga 
D isa Riktat till tjejer, depressionsförebyggande, förändra negativa tankemönster, hantera stress. Används av r M elevhälsopersonal på högstadiet och gymnasiet. 
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Livskunskap på IM, På IM obligatoriskt ämne. Ska hjälpa eleverna till bra vuxenliv. Inom LK: sju-20, manualbaserad metod för att Uvskunskapslärare 
sju-20 arbeta med relationer o värderingar och ibland 

Ungdomskonsulent 
jpraktiksamordn., 
och skolsköterska 

ART Agression Replacement Training. KBT-rnetod. Används i mån av tillgång till utbildad personal. skolteamet 

skolteamet Konsultativt samarbete med familjer, elevvård och socialtjänst för att möta och mota bekymmer tidigt. VOF står för 50%. 
Handledning av personal ur ett grupputvecklingsperspektiv. 

Specialpedagoger i Pedagogisk handledning av personal -i grupp eller enskilt, 
Centrala kartläggning av grupp/enskilt barn, analys, förslag till åtgärder, medverka vid upprättande av handlingsplan alt. 
Resursteamet (CRT) åtgärdsprogram. Vid behov kopplas andra professioner till. 

Utreder grava läs- och skrivsvårigheter. 
Direkthandledare i En person med lång erfarenhet från resursskolearbete kan bistå lärare eller elevassistenter med att observera 
CRT samverkan mellan vuxen och elev och utifrån observationerna resonera kring framgångsrika förhållningssätt. 

Föräldrar blir alltid informerade och oftast involverade i sådant arbete. 

Emmylunds förskola, En färskoleavdelning med något färre antal barn än andra avdelningar och med personal som har god kompetens 
språkavdelning om barns språkutveckling. Handledning ges av talpedagogen från CRT. 
Kuratorer Kuratorer finns stationerade på kommunens två högstadieskolor samt gymnasiet. De arbetar vid behov över hela 

grundskolan. Kurator arbetar framför allt med elevernas sociala sidor och många gånger med att koppla samman 
skola och hem för ett gemensamt stödjande av elevens skolgång. 

Specialpedagoger l Specialpedagoger l speciallärare är den lärarkategori som främst arbetar med att stötta elever som har någon 
speciallärare form av inlärningshinder. De har kompetens att planera skolarbetet så att det passar elevers individuella 

svårigheter. 

Tidiga eHer beh:mdlamiP 
Familjepedagogen i Familjepedagogen fokuserar på att utveckla samspelet mellan barn- föräldrar, föräldrar- föräldrar och personal 
CRT -föräldrar. Arbetet handlar alltså om att utveckla den vuxnes olika möjligheter att bemöta barnet utifrån barnets 

behov och på dess utvecklingsnivå. 
Talpedagog i CRT Talpedagogen erbjuder språkutredningar, analys och bedömning av barns tal och språkutveckling, språkarbete 

med elever enskilt eller i grupp. Hon ger också Information och handledning tilllärare och föräldrar och deltar i 
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utformning av stödåtgärder. Screenar alla elever i förskoleklass. 

Motorikpedagog i Motoriska svårigheter är ofta förknippade med svag självkänsla och därför är det viktigt att även kunna hjälpa 
CRT elever med motorikproblematik. Träning både med pedagogen och efter givet program hemma. Elever med 

vattenskräck och/eller ej simkunniga elever äldre än 9 år, kan motorikpedagogen hjälpa med undervisning i 
simhallen. 

skolpsykologer i CRT Arbetar med att göra skolan anpassad till alla elever. Samtal med elever, lärare och föräldrar samt övrig 
elevhälsopersonal för att finna arbetssätt och som fungerar bra för elever med olika slag av funktionshinder. 
Behöver ibland göra utredningar för att bedöma utvecklingstakt eller behov av särskilda åtgärder. 
Handleder lärare enskilt eller i grupp kring förhållningssätt kopplat till barn med särskilda svårigheter i 
inlärningen eller i behov av annat särskilt stöd. 

Särskilda Elever med allvarliga beteendeproblem som hindrar inlärning och social samvaro i skolan kan erbjudas plats i den 
undervisnings- särskilda undervisningsgruppen Klövern. Det kan bli aktuellt när skolan prövat att hjälpa eleven med olika 

grupper metoder men utan framgång. En förutsättning för att bli antagen till Klövern är att elevens föräldrar accepterar 
att delta i det samarbete med gruppens personal som är en viktig del av konceptet. Målsättningen för arbetet är 
en återgång till klassen inom ett till två år. 
För elever i högstadieålder med betydande funktionshinder inom autismspektrat kan skolgången förläggas till en 
särskild undervisningsgrupp på Vallaskolan, A-gruppen. Hög lärartäthet, lärarnas kunskap om elevernas behov 
och krav på inlärningssituationerna och mycket tydliga rutiner utmärker denna grupp. 
För elever som av olika anledningar varit frånvarande lång period, oftast utan medicinsk anledning, finns en 
undervisningsgrupp kallad Passagen. Här får eleverna hjälp att våga sig tillbaka till skolan genom att ta ett litet 
steg i taget. Verksamhet 3 dgr/vecka, 2 pedagoger samtidigt i arbete. 
På Åkraskolan, Ekebyskolan och Vallaskolan finns särskilda undervisningsgrupper för nyanlända elever från andra 
länder, så kallade förberedelseklasser. Där får elever med andra modersmål än svenska intensiv introduktion i 
svenska språket som kallas elevens andraspråk trots att det kan vara det tredje, fjärde eller femte språk som 
eleven lär sig. De flesta elever går i förberedelseklass ett år. 

stacken, liten stacken är en avdelning i förskoleverksamheten som tar emot barn som har stora svårigheter att vistas i en 
avdelning på Ekeby normalstor barngrupp. Det kan bero på att de har olika former av funktionshinder som försvårar deras sociala 
förskola utveckling. Personalen på Stacken samarbetar tätt med föräldrarna. Ofta sker också samarbete med BVC och 

Vård och omsorg. 4 platser för barn 1-5 år. 
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§ 164 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/ 

Strategisk Plan 2014-2016- uppdrag till styrelse och nämnder 
Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-2, § 156 
jfr Reviderad Bilaga KS 2013/140/2, Socialdemokraternas reviderade förslag till 
Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 
)fr Bilaga KS 2013/140/5, Alliansen förslag till strategiskplan 2014-2016 för Sala 
kommun 
)fr Bilaga KS 2013/140/7, Salas Bästas förslag till Budget 2014 och 
Verksamhetsplan 2015-2016 
Jfr Bilaga KS 2013/140/8, Vänsterpartiets förslag till budget och plan 2014-2016 
jfr Bilaga KS 2013/140/9, kommentarer och yrkanden från Miljöpartiet angående 
budgetförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre
plan för perioden 2015-2021 under 2014, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013. 

Carol a Gunnarsson (C) 
bifall till Per-Olov Rapps yrkanden, samt 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att under hösten 2013 tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska 
partierna med uppdrag att presentera förslag till hur den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen ska se ut från och med l januari 2015, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att efter dialog med föreningslivet 
upprätta förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Vision Lärkan med sikte på 
fortsatta investeringar under 2015 att redovisas för kommunstyrelsens 
ledningsutskott i september 2013, 
iill i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera en plan för försäljning 
av Sala kommuns bostadsarrenden och hyreslägenheter, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för 
ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter 
som ej behövs för kommunens verksamhet, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en analys av om det finns 
lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av bland 
annat mindre lämplig arrondering, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur återstående pannor som drivs med olja kan bytas mot pannor för 
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l sALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 164 

förnyelsebart bränsle, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en process för att involvera 
alla medarbetare i kommunen i ett arbete för att ta tillvara medarbetarnas förslag 
om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en 
högre kvalitet, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till och underlag 
för beslut om att införa utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde. 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avyttra Kappalbo, där idag ingen 
verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt, 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur en 
uppdelning av verksamheten vid Ösby Naturbruksgymnasium kan göras mellan 
skolans verksamhet och driften av lantbruket, 
iill uppdra till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det förebyggande 
arbetet inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars 
psykiska hälsa samt presentera förslag till f6rbättringsåtgärder, samt 
iill uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur LOV 
kan införas även vad avser omsorgstjänster. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkanden, med undantag av sista att-satsen om LOV, på 
vilken han yrkar avslag. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carol a Gunnarssons yrkanden, 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande om äldreplan, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
iill kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att påbörja en utredning av vilka 
offentliga/privata samverkansformer som kan genomföras i Sala i samband med 
utbyggnad av Lärkan och Kulturhus samt intresset för detta, 
att salabostäder involveras och redovisar vilka bostäder som kan komma att vara 
intressanta att lägga med i det paket som efterfrågas, då det ger kommunen större 
möjligheter att fä större starka intressenter att vilja investera i Sala kommuns vidare 
bostadsutveckling och minskar salabostäders risk av underbeläggning under låg
konjunktur samt frigör kommunens bundna kapital, att redovisas för kommunstyr
elsen senast i december 2013, 
iill utredningen av hur Sala Silvergruvas fastigheter och lokalförvaltningarna kan 
sammanföras i ett gemensamt bolag presenteras av kommunstyrelsens förvaltning i 
samband med att Sala Silvergruva delas upp i två bolag, att redovisas för kommun
styrelsen i december 2013, 
iill en långsiktig kommunal skolplan tas fram tillsammans med facken f arbets
grupper, föräldraråd, samt elevråd och föreningsliv, som utgår från kommunens 
satta vision, statligt uppsatta mål och möjliga förbättringsområden och att planen 
skickas ut på remiss till alla politiska partier och presenteras för kommunstyrelsen 
till nästa strategiska plan i juni 2014, 
iill det skapas en plan för idrott och motion, liknande kulturplanen, där Salas mål för 
idrott, motion och fritidsverksamhet sätts utifrån kommunens vision, tillsammans 
med föreningslivet och näringslivet under 2014 där kommande investeringar plane
ras in för utveckling av idrott och motion, att alla partier får lämna remissvar samt 
att allmänheten får tycka till, 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

!ill arbetet med en kommunalövergripande Översiktsplan ges högsta prioritet och är 
klar till 2015, samt att en fördjupande infrastrukturplan och miljöplan görs i sam
band med denna översiktsplan som påvisar vilka infrastruktur jmiljösatsningar som 
Sala kommun ska arbeta med att få igenom lokalt, regionalt och nationellt, 
!ill Sala kommun börjar tänka mer förebyggande och långsiktigt genom att tillföra 
fler resurser inom folkhälsa, och att kommunen upprättar en folkhälsoplan där även 
vård och omsorg samt skolan, kultur och fritid och kostenheten ingår med inriktning 
på de statliga folkhälsomålen nedbrutna till kommunala åtaganden. 

Alette-Marie Lindgren (S) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande om en folkhälsop lan. 

Per-Olov Rapp (S] yrkar avslag på Hanna Westmans yrkanden. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande om äldreplan, 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande om arbetsgrupp för presentation av förslag 
hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska se ut från 2015, 
samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att utreda vilka konsekvenser den fria etableringsrätten får gällande förskolor. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande om en folkhälsop lan, samt 
att kornmunstyrelsen beslutar 
att ekonomikontoret får i uppdrag att med grund i 2012 års bokslutta fram en 
prognos för hur kostnader, intäkter och investeringar skulle kunna se ut om det 
varje år till och med 2024 flyttade in 150 personer netto per år, där minst en person 
per familj är förvärvsarbetande. 

Proposition 

Ordföranden ställer Carola Gunnarssons yrkanden mot avslag, med undantag av 
sista att-satsen om LOV, och finner yrkandena bifallna. 

Ordföranden ställer Carola Gunnarssons yrkande om LOV mot avslag och finner 
yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Carola 
Gunnarssons yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie Lindgren (S), Gunnel Söderström 
(V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster[Carola Gunnarsson (C), Christer 
Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M], Lars Alderfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Allan Westin (M) och Hanna Westman (SBÄ)]. Yrkandet är således 
bifallet. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om offentliga/privata samverkans
former i samband med utbyggnaden av Lärkan mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om salabostäder mot avslag och 
finner yrkandet avslaget 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Hanna 
Westmans yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie Lindgren (S), Gunnel Söderström 
(V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster[Carola Gunnarsson (C), Christer 
Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Al derfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Allan Westin (M} och Hanna Westman (SBÄ}]. Yrkandet är således 
bifallet 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om Sala Silvergruvas fastigheter mot 
avslag och finner yrkandet avslaget 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en långsiktig kommunal skol
plan mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en plan för idrott och motion mot 
avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en kommunövergripande över
siktsplan mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en folkhälsoplan mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Hanna 
Westmans yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 4 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S)] och 10 nej-röster[Carola Gunnarsson (C}, 
Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M}, Lars Alderfors 
(FP), Eva Axelsson (KD), Allan Westin (M) Hanna Westman (SBÄ), Alette-Marie 
Lindgren (S) och Monica Fahrman (MP)], samt 1 avstår från att rösta [Gunnel 
Söderström (V}]. Yrkandet är således bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Gunnel söderströms yrkande om den fria etablerings
rätten mot avslag och finner yrkandet avslaget 

Ordföranden ställer Monica Fahrmans yrkande om uppdragtill ekonomikontoret att 
ta fram en befolkningsprognos mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013·06-04 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre· 
plan för perioden 2015-2021 under 2014, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013, samt 

iill under hösten 2013 tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska 
partierna med uppdrag att presentera förslag till hur den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen ska se ut från och med l januari 2015, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att efter dialog med föreningslivet 
upprätta förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Vision Lärkan med sikte på 
fortsatta investeringar under 2015 att redovisas för kommunstyrelsens lednings· 
utskott i september 2013, 

iill i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera en plan för försäljning 
av Sala kommuns bostadsarrenden och hyreslägenheter, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen· 
tera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för 
ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter 
som ej behövs för kommunens verksamhet, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en analys av om det finns 
lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av bland 
annat mindre lämplig arrondering, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen· 
tera förslag till hur återstående pannor som drivs med olja kan bytas mot pannor för 
förnyelsebart bränsle, 

sill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en process för att involvera 
alla medarbetare i kommunen i ett arbete för att ta tillvara medarbetarnas förslag 
om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en 
högre kvalitet, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till och underlag 
för beslut om att införa utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avyttra Kappalbo, där idag ingen 
verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt, 
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ill! uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur en 
uppdelning av verksamheten vid Ösby Naturbruksgymnasium kan göras mellan 
skolans verksamhet och driften av lantbruket, 

lill uppdra till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det förebyggande 
arbetet. inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars ' 
psykiska hälsagaffil:presefiteFf!llf'Sl~~tm'rtf!läffrlilgsåtgärder, , 

ill! uppdra till vård· och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur LOV 
kan införas även vad avser omsorgstjänster, 

att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att påbörja en utredning av vilka 
offentliga/privata samverkansformer som kan genomföras i Sala i samband med 
utbyggnad av Lärkan och Kulturhus samt intresset för detta, 

att salabostäder AB involveras och redovisar vilka bostäder som kan komma att 
vara intressanta att lägga med i det paket som efterfrågas, då det ger kommunen 
större möjligheter att få större starka intressenter att vilja investera i Sala kommuns 
vidare bostadsutveckling och minskar salabostäders risk av underbeläggning under 
låg-konjunktur samt frigör kommunens bundna kapital, att redovisas för 
kommunstyrelsen senast i december 2013, samt 

ill! Sala kommun börjar tänka mer förebyggande och långsiktigt genom att tillföra 
fler resurser inom folkhälsa, och att kommunen upprättar en folkhälsoplan där även 
vård och omsorg samt skolan, kultur och fritid och kostenheten ingår med inriktning 
på de statliga folkhälsomålen nedbrutna till kommunala åtaganden. 

Reservationer 
Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S) 
och Alette-Marie Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkan
den. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
juneAnn Wincent 
Silvana Enelo-janssan 
kommunens nämnder/förvaltningar/kontor 
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