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Meddelande – revisionsrapport
Revisorerna i Region Västmanland har granskat hjälpmedelsnämndens interna kontroll avseende hantering av hjälpmedel.
Revisorerna
-

bedömer att hjälpmedelsnämnden i allt väsentligt säkerställt att
styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller
inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.

-

konstaterar att hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning, inventering, leverans till patienter, service och reparation, återlämning av uthyrda hjälpmedel samt redovisning. Rutinerna är
aktuella och enligt uppgift från de intervjuade tillgängliga för
alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät.

Granskningen har visat att det finns styrning som reglerar hur
samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner ska ske.
Rapporten har skickats till kommunerna för kännedom. Den har
även lämnats till hjälpmedelsnämnden för kännedom och
beaktande. Dnr KS 2020/373
Beslutsunderlag
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland har PwC genomfört en
granskning av Hjälpmedelsnämndens interna kontroll avseende hantering av hjälpmedel. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och
den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att Hjälpmedelsnämnden i allt väsentligt säkerställt att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller
inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.
Följande revisionsfrågor och bedömningar bildar underlag för den övergripande bedömningen.
Revisionsfråga 1: Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller
rutiner för inköp, inventering och lagerhållning?
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Hjälpmedelsnämnden har, genom Hjälpmedelscentrum,
upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning och inventering av hjälpmedel. Rutinerna är aktuella, de olika processerna har kartlagts
och ses över med jämna mellanrum i syfte att ytterligare effektiviseras.
Revisionsfråga 2: Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller
rutiner för leverans till brukare, service och reparation samt återlämning?
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Hjälpmedelsnämnden har, genom Hjälpmedelscentrum,
upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv leverans till patienter, service och reparation samt återlämning av uthyrda hjälpmedel. Rutinerna är aktuella och tillgängliga
för alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät.
Revisionsfråga 3: Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpmedel?
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Hjälpmedelsnämnden har ett flertal rutiner och kontroller
som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan och
nyckeltal följs upp löpande av Hjälpmedelcentrums tjänstepersoner samt av nämnden vid tre tillfällen per år.
Revisionsfråga 4: Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands
kommuner ska ske?
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Det finns styrning som reglerar hur samverkan gentemot
Västmanlands läns kommuner ska ske. Både Hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtalet reglerar hur samverkan ska ske och vår granskning visar på att samverkan sker i enlighet med detta.
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Inledning
Bakgrund
Region Västmanland ska, enligt 8 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen, erbjuda de personer som är
bosatta inom regionen hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Enligt 16 kap 2 § hälsooch sjukvårdslagen ska region och kommun samverka så att en enskild, som kommunen har
ansvar för, också får hjälpmedel som hens tillstånd fordrar. Hjälpmedel förskrivs således som ett
led i annan behandling i enlighet med det som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen.
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Region
Västmanland och kommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör,
Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås). Nämnden ansvarar för att
samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum.
Enligt reglementet ansvarar nämnden bland annat för följande uppgifter
•

upphandling och inköp av beslutat sortiment,

•

lagerhållning och distribution av hjälpmedel,

•

specialanpassning av hjälpmedel, samt

•

service och reparation av hjälpmedel.

Revisorerna i Region Västmanland ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att hanteringen av
regionens hjälpmedel bör granskas under 2020.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och den
interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.
Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:
1. Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för inköp,
lagerhållning och inventering?
2. Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för leverans
till brukare, service och reparation samt återlämning?
3. Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpmedel?
4. Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands kommuner ska
ske?

Revisionskriterier
•

Kommunallagen

•

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning

•

Lag om medicintekniska produkter (1993:584)

•

Patientsäkerhetslag (2014:821)

•

Produktsäkerhetslag (2004:451)
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•

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården (SOSFS 2008:1)

•

Regionala styrande och stödjande dokument

Avgränsning
Revisionsobjektet i granskningen är Hjälpmedelsnämnden. Granskningen avgränsas i tid till i
huvudsak kalenderåret 2020. I övrigt se revisionsfrågorna.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande och stödjande dokument, aktuella rutiner, protokoll, uppföljningar med mera. Intervjuer har ägt rum med följande personer
verksamhetschef, hjälpmedelsstrateg, enhetschef Teknik och Inköp, enhetschef Logistik, ekonom
samt verksamhetscontroller.
Intervjuade personer har sakgranskat rapporten.
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Iakttagelser och bedömningar
Inledande iakttagelser
Gemensamma hjälpmedelsnämnden styrs på övergripande nivå dels av nämndens reglemente
som fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019 (§ 138), dels av samverkansavtalet
mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län (huvudmännen) som gäller från
och med den 18 januari 2019.
Enligt både reglemente och samverkansavtal ska Hjälpmedelsnämnden ansvara för att länets
invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller
utlovad funtion och teknisk prestanda. Region Västmanland är, utifrån reglemetet, värdregion och
Hjälpmedelsnämnden ingår i regionens organisation.
Överenskommelsen mellan Region Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län angående
hjälpmedel från förskola till gymnasieskola syftar till att bland annat skapa förutsättningar för att
barn/elever med funktionsnedsättning ska få tillgång till hjälpmedel i skolan samt att tydliggöra
behovet av hjälpmedel med den enskilda eleven i centrum. Överenskommelsen anger olika
aktörers ansvar i frågan och vägleder för personligt förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel som
skolan hyr samt hur samordning och samverkan i processen kring dessa hjälpmdel ser ut.
Det finns även en länsövergripande hjälpmedelspolicy vars syfte är att tydliggöra synsätt och
viljeinriktning vid förskrivning av hjälpmedel inom alla hjälpmedelsområden. Policyn fastställdes av
fullmäktige i Region Västmanland den 21 juni 2016 (§ 72) samt av kommunerna i länet under
2016.
Vi har för granskninen tagit del av och gått igenom ett stort antal dokument kopplat till
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Särskilt omfattande är de stödjande dokument som upprättats
kring verksamhetens processer i form av utbildningsmaterial, instruktioner, processkartor och
övriga rutindokument. Vi har, med hänsyn till antalet dokument, i denna rapport försökt lyfta de
dokument som bedöms vara mest relevanta för att besvara revisionsfrågorna. Samtliga granskade
dokument framgår i bifogad sammanställning.
Alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum har tillgång till instruktioner, utbildningsmaterial och
övriga rutindokument via ledningsystemet Centuri. Varje dokument har tilldelats en ansvarig
”ägare” som ansvarar för att uppdatera dokumentet. När giltighetsperioden löper ut påminns
dokumentägaren om att dokumentet ska ses över. När en ny rutin eller liknande upprättas skickas
automatiskt ett mail till samtliga medarbetare på Hjälpmedelscentrum.
För beställning, lagerföring och övrig dokumentation av hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrum används beställningssystemet Sesam. Sesam består även av en webbaserad version som är tillgänglig för externa aktörer (förskrivare) kallad WebSesam. Inloggning erhålls efter genomförd förskrivarutbildning grund och utbildning i systemet vilka erhålls från Hjälpmedelscentrum.

1. Rutiner för inköp, lagerhållning och inventering
Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för inköp,
lagerhållning och inventering?

Iakttagelser
Enligt reglementet har Hjälpmedelnämnden bland annat nedanstående uppgifter inom hjälpmedelsområdet;
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•

Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas.

•

Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment.

•

Svarar för lagerhållning.

Investering och inköp
Investeringar regleras av den regionsövergripande investeringspolicyn, ursprungligen antagen av
Regionfullmäktige den 21 november 2007 (§ 94). Syftet med policyn är att skapa en arbetsmodell
för beredning och beslut avseende investeringar i syfte att möjliggöra väl underbyggda investeringsbeslut.
Enligt policyn ska varje förvaltning årligen utarbeta en investeringsplan. Denna utgör underlag för
regionens investeringsplan. Vidare ska varje verksamhet ha en löpande övergripande investeringsplan med fem års framförhållning. Samtliga investeringar ska ha ett komplett, dokumenterat
beslutsunderlag och genomförda investeringar ska följas upp i samband med den ordinarie verksamhetsuppföljningen (normalt delår och år). Investeringsprocessen specificeras ytterligare i de
regionövergripande styrande dokumenten riktlinjen för investeringar 1, samt instruktion för investering2.
Hjälpmedelscentrums investeringsprocess startar under våren då enhetscheferna skapar investeringsansökningar på enhetsnivå medan verksamhetscontroller och ekonom skapar investeringsansökningar för tekniska hjälpmedel på förvaltningsnivå. Vilka hjälpmedel som ska prioriteras diskuteras enligt intervjuer dels i ledningsgruppen, dels inom Strategiskt kundråd3 för att möjliggöra för
samtliga parter att lämna sina synpunkter om nya behov eller förändringar i hjälpmedelsområden.
Investeringsansökningarna skickas sedan till regionens Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys (CEVA) som i sin tur sammanställer investeringarna inför regionstyrelsen som fattar beslut
om investeringsplan. Efter detta kan upphandlingar av hjälpmedel påbörjas. Avrop och inköp sker
sedan utifrån investeringsplan, upphandling och behov. Hela processen beskrivs i instruktionen
Hjälpmedelscentrums investeringsprocess4. 2020 är nämndens investeringsramar totalt 45,3 mnkr.
2019 var beloppet totalt 40,5 mnkr varav 2,3 mnkr förts över från en outnyttjade del av investeringsbudgeten 2018.
Enligt intervjuer sker regionens upphandlingar och inköp av hjälpmedel framförallt inom ramen för
”Sjuklövern” – en samverkan mellan sju regioner 5. Regionerna har i sin tur samarbete med sina
respektive kommuner. Denna modell med gemensam upphandling beskrivs pressa priserna tack
vare höga volymer och skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte mellan aktörerna.
Om ett behov av investering av hjälpmedel skulle uppstå under innevarande år, som inte omfattas
av godkänd investeringsanasökan kan en omprioritering av investeringarna ske inom tilldelad investeringsram, enligt instruktionen Hjälpmedelscentrums investeringsprocess. Det anges även att en
outnyttjad investeringsram kan flyttas över till efterföljande år.
Processen kring inköp är i stora delar automatiserad i systemet Sesam. Något förenklat kan processen beskrivas med att Sesam är programmerat att dagligen gå igenom de orders som lagts in
föregående dag och jämföra dem med de hjälpmedel som finns återlämnade och i lager. Systemet
tar sedan fram inköpsförslag utifrån vad som är beställt och hur mycket som finns i lager. Det uppges vid intervjuer handla om beställningar från så många som 30 – 40 leverantörer varje dag. Om
något avviker från det normala vid inköpsförslaget informerar systemet om det och dessa poster
granskas då ytterligare av inköpare. Exempel på detta kan vara varor som faller utanför ramavtal

1

Gäller från och med 27 februari 2018
Gäller från och med 28 augusti 2019
3 Strategiskt kundråd består av sakkunniga personer utsedda av tjänstemannaberedningen och bereder frågor till tjänstemannaberedningen vilka i sin tur är beredande organ till hjälpmedelsnämnden.
4
Gäller från och med 31 maj 2018
5
Region Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.
2
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såsom ovanligare hjälpmedel från mindre leverantörer. Utöver detta gör inköpare även dagliga
stickprovskontroller utifrån inköpsförslaget.
I samband med delårsrapporter och bokslut upprättas en avstämning av genomförda investeringar
utifrån investeringsram. Det sker också en form av uppföljning till underlag för framtida planering.
Inför det årliga budgetarbetet efterfrågas kundernas bedömning av hjälpmedelsbehov två år
framåt. Svaren bildar sedan underlag till budget och anmälan om investeringsunderlag.
Lagerhållning
I Region Västmanland finns ett större centrallager (internlager) för hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrum i Västerås och flera mindre lager i regionens och kommunernas verksamheter (externlager).
De artiklar som finns inom Hjälpmedelscentrum delas upp i tre grupper; grundsortiment, beställningsvaror och specialsortiment. Grundsortimentet utgörs av de hjälpmedel som ska finnas i lager
för att snabbt kunna levereras ut till förskrivare eller patient, exempelvis duschstolar. Beställningsvarorna utgörs av produkter som inte har samma åtgång eller bedöms behövas lika akut och därmed kan beställs från leverantör utifrån behov. Specialsortimentet utgörs av hjälpmedel för enstaka
behov som grundsortimentet inte tillgodoser, till exempel särskilda kroppsformer.
Vilka produkter som ska ingå i respektive sortiment utgår i huvudsak från investeringsprocessen
och upphandlingsprocessen där en prioritering av olika hjälpmedel sker. Vidare beskrivs det vid
intervjuer även vara beroende av verksamhetens erfarenheter kring behov och efterfrågan det
brukar finnas av olika hjälpmedel.
Artiklarna delas upp i två andra grupper, individer och icke-individer. Individer är något förenklat
större hjälpmedel medan icke-individer är mindre billigare hjälpmedel så som tillbehör och reservdelar. Individerna tilldelas ett särskilt identitetsnummer med streckkod som fästs på ett nyinköpt
hjälpmedel. Detta medför att det går att spåra exakt vilket hjälpmedel som finns var samt underlättar åldersbestämning. Individerna finns registrerade i Sesam och där upprättas och lagras även all
dokumentation kring hjälpmedlet. Om ett hjälpmedel återlämnas eller inkommer för service scannas streckkoden och en åtgärd kan registreras direkt på individen i Sesam. Hjälpmedelscentrum
har upprättat ett antal instruktioner kring detta, bland annat Instruktion för inventarier och individmärkning6.
I de interna och externa lagren återfinns, utöver de hjälpmedel som ingår i grundsortimentet även
ett sortiment av återlämnade hjälpmedel. Dessa har efter användning återlämnats till Hjälpmedelscentrum och rekonditionerats så att de kan användas igen av en ny patient (se även under rubriken 2 Rutiner för leverans, service, reparation och återlämning). Vidare finns också ett så kallat
”äldresortiment”. Detta utgörs av hjälpmedel som är inköpta via ett tidigare upphandlat avtal och
som ännu inte passerat sin livslängd och därmed fasats ut. Dessa fortsätter att som en del av
grundsortimentet. Enligt instruktionen för utfasning av sortiment7, kan utfasningen beslutas utifrån
två grunder, dels som en naturlig del efter en upphandling av nytt sortiment, dels när sortiment inte
bedöms vara gynnsamt att återanvända och/eller underhålla. Hjälpmedelscentrum arbetar med en
18-månadersuppföljning där de hjälpmedel som legat länge på lagret. För dessa sker en bedömning huruvida de ska utrangeras (gallras ut) eller om insatser för att hjälpmedlet ska förskrivas ska
vidtas. Denna bedömning sker enligt uppgift från hjälpmedelscentrum av team och enhetschef för
Logistikenheten. Utrangering sker genom försäljning, bortskänkning till Frälsningsarmén eller kassering. Ett annat exempel på instruktion avseende detta är Instruktion för avskrivningstider för
hjälpmedelsinventarier8.

6

Gäller från och med 7 april 2020
Gäller från och med 30 januari 2020
8
Gäller i uppdaterad version från och med 5 mars 2020
7
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Under 2019 har ett särskilt arbete med lageroptimering påbörjats, bland annat i syfte att minska
framtida investeringsbehov. Vid intervjuer beskrivs detta handla om att köpa in artiklar i rätt tid och
att ha en optimal lagernivå. För att lyckas med detta analyseras lagerlistor löpande och åtgärder
vidta för att uppnå en optimal lagernivå. För detta arbete har en instruktion för lageroptimering9
upprättats. Vid tiden för denna granskning har projektet kring lageroptimering pausats till förmån
för grunduppdraget på grund av den rådande pandemin (Covid 19) men avses enligt de intervjuade att ta vid så snart det är möjligt.
Inventering
Inventering av hjälpmedel, de så kallade individerna som finns i lager sker årligen samlat under ett
par dagar i november både på Hjälpmedelscentrums interna lagar samt externa lager hos huvudmännen. Inventering av icke-individer sker löpande under året där varje artikelgrupp ska inventeras
minst en gång. För inventeringsarbetet har ett antal instruktioner tagits fram. Exempelvis Instruktion för inventering av hjälpmedelscentrums lager 10. Instruktionen omfattar inventering vid alla interna och externa lager där Hjälpmedelscentrum äger artiklarna. Ytterligare exempel är; Instruktion
för framtagning av inventeringsunderlag interna lager vilket anger vilket underlag som ska tas fram
och hur detta sker, samt, Instruktion för inveteringsdifferenser vilken anger hur inventeringsdifferenser för ”icke-individer” bokförs i Sesam.
För den årliga inventeringen av individer har en särskild inventeringsansvarig tjänsteperson utsetts
för att hålla ihop inventeringen vid det interna och de externa lagren. Vid de interna lagren utförs
inventeringen av Hjälpmedelscentrums personal medan respektive huvudman ansvarar för inventering av sina lager. Inventeringsansvarig ser till så underlag för inventeringen i form av aktuella
listor med förteckning över artiklar i lager från Sesam samt instruktioner för inventering skickas ut
till parterna inför inventeringsdagarna. Denne tar sedan även emot rapporter från inventeringen.
Efter genomförd inventering upprättas ett inventeringsintyg vilket är tillgängligt i ledningssystemet.
Inventeringsintyget tillsammans med rapporter om inventeringsdifferenser lämnas till Hjälpmedelscentrums verksamhetschef. Underlagen förvaras sedan i pärmar märkt med årtal vid Lagerexpeditionen.
Den inventeringsansvariga tjänstepersonen håller även ihop inventering av icke-individer under
året. Denna inventering sker löpande på grund av omfattningen i antalet artiklar som ska inventeras.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld
Vi grundar vår bedömning på att Hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum har upprättat
ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning
och inventering av hjälpmedel. Rutinerna är aktuella, de olika processerna har kartlagts och ses
över med jämna mellanrum i syfte att ytterligare effektiviseras.

2. Rutiner för leverans, service, reparation och återlämning
Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för leverans till brukare, service och reparation samt återlämning?

Iakttagelser
Hjälpmedelnämnden svarar, enligt dess reglemente, för distribution, service och reparation av
hjälpmedel.
9

Gäller från och med den 19 februari 2020
Gäller från och med 19 november 2019
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Leverans
Beställning
Vilka hjälpmedelsområden och exempel på dessa som finns tillgängliga att beställa synliggörs för
förskrivare och patienter via regionens hemsida. För förskrivare synliggörs det ytterligare i WebSesam. Både förskrivare och patienter kan även ringa Hjälpmedelscentrums kundtjänst eller besöka Hjälpmedelscentrum för att ställa frågor. Beställningar av hjälpmedel sker i regel via WebSesam, telefonsamtal till kundtjänst eller besök på Hjälpmedelscentrum. Oavsett vilken kanal en
beställning om hjälpmedel inkommer via upprättas en order i Sesam. Avseende inkontinenshjälpmedel sker beställning direkt till distributören OneMeds system och levereras direkt till patient eller
vårdenhet. En utprovning av hjälpmedel sker i regel med förskrivare. I vissa fall behöver utprovning
genomföras på Hjälpmedelscentrum som kan bidra med specialistkompetens på hjälpmedlet och
då medverkar en hjälpmedelskonsulent. I dessa fall anmäler förskrivaren behovet till Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedelskonsulenterna är i regel utbildade arbetsterapeuter fysioterapeuter eller sjuksköterskor som har i uppgift att vara rådgivare kring hjälpmedel, utbilda förskrivare och kunder
kring hjälpmedel samt vara behjälpliga vid utprovning och anpassning av hjälpmedel.
Leverans
Hjälpmedelscentrum tar emot beställningsordern och om det avser en artikel i grundsortimentet
upprättas en plockorder som sammanställs två gånger om dagen. Varan plockas sedan dagen
innan planerad leveransdag. Varan levereras i huvudsak till förskrivaren (kunden), exempelvis på
ett sjukhus eller vårdcentral. Varje kund har ett bestämt antal leveransdagar per vecka. Större och
skrymmande hjälpmedel, exempelvis sängar, levereras direkt till den plats patienten befinner sig
på, i regel hemmet eller ett särskilt boende. Hjälpmedelscentrum har upprättat instruktioner för den
hantering som beskrivs ovan, exempelvis Instruktion för hantering av hämtorder och körorder 11
vilken anger tillvägagångssätt för körordrar och hämtordrar för lager, kundtjänst, transport och
rekondpersonal på Hjälpmedelscentrum.
Leveransen sker via Hjälpmedelscentrums transportenhet, vilken även hanterar hämtning av använda hjälpmedel. Transportenhetens leveranser sker med två ”turbilar” som kör leveranser till de
fasta adresserna (kunderna) och en ”sängbil” som kör de artiklar som ska levereras direkt till patienten. Grundschema för leverans och hämtning, stopp och plocktider etc. anges i instruktionen
Regelverk för transport, Hjälpmedelscentrum12. Det har även upprättats en särskild instruktion för
leverans av skrymmande hjälpmedel13. Instruktionen anger tillvägagångssätt vid leverans till eget
och särskilt boende samt vilken skyddsutrustning som ska användas för att undvika smitta, Exempelvis om leverans sker till patient med sjukdomskänsla.
Det är även möjligt för förskrivare och patienter eller anhörig att komma till Hjälpmedelscentrum
och hämta ett beställt hjälpmedel. För detta har instruktionen Leveranssätt hämtas14 upprättats.
Instruktionen anger att förskrivare eller privatpersoner kan ringa in och ange att de önskar hämta
ett hjälpmedel eller en del till ett hjälpmedel. Dessa lämnas då ut vid Hjälpmedelscentrum under
bestämda tider. Kundtjänst lämnar ut måndag-onsdag kl. 8 – 16.30, torsdag 8 – 16.30 och fredag 8
– 16. Lagret lämnar ut hjälpmedel på morgonen måndag till fredag klockan 7 – 8.
Det finns även särskilda instruktioner upprättade för leveranser som avviker från ordinarie rutiner.
Exempelvis Instruktion för leverans till Kriminalvården Salberga-anstalten15.
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Gäller från och med 21 januari 2020
Gäller från och med 15 april 2020
13
Gäller från och med 6 april 2020
14
Gäller från och med 27 juni 2014
15
Gäller från och med 5 april 2019
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Bild 1 – processkarta över leveransprocessen, Hjälpmedelsverksamhetens processer (#7103) v.2

Specialanpassning
I de fall en patients behov inte kan tillgodoses av tillgängliga hjälpmedel i leverantörers sortiment
finns möjlighet att specialanpassa dessa till patienten. Specialanpassning kräver att Hjälpmedelscentrum på ett säkert sätt genomför arbetet kring produkten för att säkerställa att hjälpmedlet har
samma säkerhet som kommersiellt tillgängliga produkter. För specialanpassning av hjälpmedel har
ett antal instruktioner upprättats, exempelvis instruktion för specialanpassning av medicinteknisk
produkt16, vilken bland annat anger att en skriftlig anvisning om specialanpassning utfärdas av
förskrivare via blanketten ”Specialanpassad produkt Anvisning” vilken laddas upp i Sesam. Förskrivaren bör i samband med detta upprätta en preliminär riskanalys för specialanpassningen.
Ytterligare en upprättas sedan av den som utför/tillverkar specialanpassningen. Vidare anges hur
specialanpassningen ska märkas, dokumenteras och vilken information som ska lämnas till brukaren.
Hjälpmedelscentrum har även upprättat ett antal instruktioner kopplat till förflyttning av hjälpmedel
mellan olika lager i regionen samt mellan olika regioner. Ett exempel på dessa är Instruktion för
hantering av hjälpmedel vid flytt till och från Västmanland 17.
Service och reparation
Anmälan om behov av underhåll kommer in till Hjälpmedelscentrum via samtal till kundtjänst eller
via direkt via WebSesam samt 1177 vårdguiden. Systemet eller kundtjänstmedarbetaren upprättar
en arbetsorder vilka i systemet sorteras direkt till teknikerna. Den tekniker som tilldelats arbetsordern ska sedan återkomma till den som anmält behov av underhåll inom 24 h. Vid denna kontakt
bestäms tillfälle för åtgärd. I regel genomförs reparationerna på plats hos patienten för att minska
tiden patienten är utan hjälpmedlet och undvika onödiga transporter. Ledtiden är att en reparation
av hjälpmedel ska vara åtgärdat inom en arbetsvecka (5 dagar). Det förekommer dock att hjälpmedel behöver hämtas för åtgärd, i de fallen försöker Hjälpmedelscentrum att ordna ett lånehjälpmedel. Det är upp till teknikerna att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast utifrån behovet. Mer
komplicerade åtgärder av exempelvis medicintekniska hjälpmedel genomförd dock i regel på plats
hos Hjälpmedelscentrum. I dessa fall byts normalt sett hjälpmedlet ut mot ett likvärdigt alternativ.
Vilken service som Hjälpmedelscentrum ska erbjuda för de hjälpmedel som ägs av en annan part
regleras i särskilt serviceavtal om medicinsktekniska produkter/hjälpmedel. Avtalet omfattar Hjälpmedelscentrum och anger vilken teknisk service som hjälpmedelscentrum åtar sig att utföra avseende medicinsktekniska produkter. Avtalet anger bland annat avtalsperiod, priser, fakturerings- och
betalningsvillkor villkor för reklamationer m.m.
Hjälpmedelscentrum försöker minska transporterna med hjälpmedelscentrums bilar, varför de för
de fall när ett hjälpmedel måste hämtas in, försöker planera så att hämtningen sker när turbilen är i
närheten. Därav sker hämtning i regel i samband med leveransdag av hjälpmedel hos kunderna.
Det sker även planerade hämtningar av hjälpmedel som bedömts ha behov av avhjälpande underhåll och anpassning. För denna hantering har en instruktion Transporter kring Avhjälpande underhåll och anpassning18 upprättats.
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Gäller från och med 11 januari 2020
Gäller från och med 26 juni 2017
18
Gäller från och med 21 januari 2020
17

10

Återlämning
De hjälpmedel som hyrs ut ska återlämnas om de inte används. En patient kan återlämna ett
hjälpmedel till den vårdcentral där patienten är listad, till sjukhus, särskilda boenden eller direkt till
Hjälpmedelscentrum. Det är förskrivarens ansvar att informera patienten om att hjälpmedlet är ett
lån. Hjälpmedelscentrum hämtar in de hjälpmedel som inte längre används i samband med de
förplanerade turerna för leverans.
Hjälpmedelscentrum har upprättat en processkarta för rekondprocessen vilken sammanfattas nedan:
När det återlämnade hjälpmedlet kommer till Hjälpmedelscentrums rekondavdelning identifieras
hjälpmedlet med hjälp av individnumret och registreras som återlämnat. Rekondmedarbetarna gör
sedan en bedömning av hjälpmedlets skick och om det kan restaureras för återanvändning eller
bör skrotas, vilket registreras i systemet. Hjälpmedlet skickas sedan för tvätt och rekonditionering
och efter detta görs en slutlig bedömning om hjälpmedlet kan återställas och användas igen eller
om det ska skrotas. Efter denna bedömning slutförs rekonditioneringen eller så skrotas hjälpmedlet. Bedömning om ett hjälpmedel ska restaureras eller inte görs utifrån ett antal parametrar. Exempelvis får restaurering inte kosta mer än 75 % av inköpsvärdet för ett hjälpmedel. Hjälpmedelscentrum har upprättat ett antal instruktioner för rekonditionering av hjälpmedel. Exempelvis Instruktioner för rekondavdelningen19 vilken anger stegen för att skapa en rekondplan samt hur prioritering upprätts i Sesam. Ett annat exempel är rutin för schemaläggning av rekondplaneringsjobb
vilken ska följas för att schemalägga skapandet av rekondplaringsjobben för individer och ickeindivider på ett korrekt sätt.
Hjälpmedelscentrum införde våren 2019 en ny rutin för att hantera hjälpmedel som patienter medvetet underlåtit att returnera. Om ett hjälpmedel saknas och därmed inte kan återlämnas utreder
Hjälpmedelscentrums Utredningsgrupp skadestånd tillsammans med regionens jurist om patienten
är ersättningsskyldig. Dock driver Hjälpmedelscentrum utifrån riktlinjerna inte ersättningskrav mot
patienter som är under 20 år eller över 85 år, om hjälpmedlets restvärde understiger 4 000 kronor,
om reparationskostnad på grund av skada understiger 400 kronor eller om orsaken till att hjälpmedlet saknas är diagnosrelaterad. Ett eventuellt ersättningskrav faktureras patienten och är som
högst 0,2 basbelopp. Patienten har även eget ansvar att säkerställa så att erhållet hjälpmedel är
försäkrat, exempelvis genom hemförsäkring. Om stöld föreligger ska en polisanmälan upprättas.
Sedan våren 2019 till och med maj 2020 har, enligt uppgift från Hjälpmedelscentrum, totalt 120
anmälningar om ej returnerade hjälpmedel inkommit, vilka efter utredning resulterat i fem debiteringar där hjälpmedlet inte återlämnats. Ytterligare cirka sju debiteringar skedde av andra skäl,
exempelvis skadegörelse och försvunnet hjälpmedel.
Avvikelser
När en händelse med ett hjälpmedel inträffar som medfört eller kunde ha medfört vårdskada ska
en avvikelseanmälan upprättas i WebSesam eller regionens system för avvikelsehantering (Synergi). Om en avvikelse inkommer via WebSesam kopplas den direkt till individnumret vilket beskrivs underlätta hanteringen då Hjälpmedelscentrum vet precis vilket hjälpmedel anmälan avser.
Detta medför även att eventuella åtgärder kan vidtas, exempelvis att laga en skada på hjälpmedlet.
Allvarligare avvikelser, så kallade negativa händelser, rapporteras vidare till Läkemedelsverket och
leverantör för det hjälpmedel som varit inblandat. Ett flertal instruktioner och utbildningsmaterial har
upprättats för avvikelsehantering. Exempelvis Instruktion för registrering av avvikelse och reklamation från hjälpmedelscentrum mot kund20. Ett annat exempel är Instruktion för negativ händelse eller
tillbud med medicinskteknisk produkt21 vilken anger åtgärder, ansvarsfördelning och beskriver
ärendegången för en utredning av händelsen. Anmälda avvikelser följs upp i verksamheten löpande under året och sammanställs i Hjälpmedelsnämndens årsredovisning.
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Gäller från 20 september 2019
Gäller från 17 december 2019
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Gäller från 7 januari 2019
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Av årsredovisning 2019 anges att det vidtagits förbättringsåtgärder kopplat till processen för avvikelsehantering för medicinsktekniska hjälpmedel. Detta anges ha medfört att antalet anmälningar
till leverantörer, Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ökat. Det har
även inneburit en ökad medvetenhet hos Hjälpmedelscentrums medarbetare. Totalt har 426 avvikelser registrerats i WebSesam (+3 % sedan 2018). Totalt registrerades 174 avvikelser i Synergi
2019 (+18 % sedan 2018). 20 av dessa avser avvikelser med inblandade hjälpmedel och Samtliga
anges ha anmälts till Läkemedelsverket.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld
Vi grundar vår bedömning på att Hjälpmedelsnämnden genom Hjälpmedelscentrum har upprättat
ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv leverans till patienter, service och
reparation samt återlämning av uthyrda hjälpmedel. Rutinerna är aktuella och tillgängliga för alla
medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät.

3. Rutiner för redovisning
Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpmedel?

Iakttagelser
Enligt Hjälpmedelnämndens reglemente har nämnden bland annat nedanstående uppgifter:
•

Upprättar, efter samråd med Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län,
ett budgetförslag för Hjälpmedelscentrum som föreläggs regionfullmäktige för beslut.

•

Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av Hjälpmedelscentrum.

•

Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.

Kostnaderna för hjälpmedelsverksamheten ska, enligt samverkansavtalet mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län, belasta respektive part. Kostnadsersättning sker antingen via köp eller hyra. I samverkansavtalet uttrycks även att hyreshjälpmedel samt fast och lös
egendom som tillhör Hjälpmedelscentrum ägs av regionen. Regionen fakturerar löpande en gång
per månad. Intäkterna från försäljning och uthyrning ska finansiera Hjälpmedelcentrums verksamhet. Hjälpmedelsnämnden ska årligen redovisa underlag för beräkning av hjälpmedelskostnaderna
för respektive part. Detta görs genom kundöverenskommelser med respektive huvudman under
hösten inför kommande verksamhetsår. Kostnaderna för tjänstepersonstöd, sekreterare och kanslifunktion till Hjälpmedelsnämnden, som Region Västmanland tillhandahåller, fördelas i förhållande
till antalet ledamöter i nämnden.
Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan för 2020 – 2021 med budget och internkontrollplan för
2020 fastställdes av Hjälpmedelsnämnden den 12 december 2019. Övergripande mål och aktiviteter i verksamhetsplanen utgår från Region Västmanlands Regionplan och budget 2020 – 2022,
som fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019. I Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan finns fyra målområden; invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare samt ekonomi. Samtliga områden är kopplade till regionens målområde och resultatmål. Varje område inleds med Hjälpmedelnämndens viljeinriktning och har indikatorer, målvärden, nulägesvärden, åtgärder, ansvarig och tidsplaner.
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Verksamhetsplanens mål, budget och ackumulerat resultat följs upp av Hjälpmedelnämnden vid tre
tillfällen per år, delårsrapport 1, delårsrapport 2 samt årsbokslut, i enlighet med regionstyrelsens
anvisningar. I intervjuerna framkommer att enhetscheferna följer upp enhetens budget en gång i
månaden tillsammans med Hjälpmedelscentrums ekonom. Eventuella avvikelser redovisas till
verksamhetschefen.
I årsredovisningen för 2019 kommenteras investeringsutgifterna för året i förhållande till föregående år och budget. Investeringsutgifterna under 2019 uppgick till 39 647 tkr, vilket kan jämföras
med budget för året som uppgick till 40 512 tkr och 2018 års utfall om 39 061 tkr. Enligt årsredovisningen medför ökad rekonditionering av returnerade hjälpmedel lägre investeringsbehov för
nämnden, vilket är i linje med nämndens verksamhetsplan som bland annat innehåller åtgärder för
ökad hållbarhet.
För att följa den dagliga verksamheten har ett flertal nyckeltal tagits fram. Enhetscheferna får dagligen rapporter, i vilka för dem aktuella nyckeltal, såsom exempelvis att reparation av hjälpmedel
ska ske inom fem arbetsdagar, följs upp. Uppföljningen av styrkort för 2020, som innehåller nyckeltalen, för januari till april visar på att verksamheten i det stora hela uppfyller uppsatta mål. Enligt de
intervjuade möjliggör detta arbetssätt till att verksamheten vid behov kan anpassas relativt snabbt,
till exempel genom att fördela resurser mellan enheterna på ett annat sätt.
I intervjuerna framkommer att eventuella budgetavvikelser och/eller avvikelser från nyckeltalen
analyseras och resulterar i aktiviteter i antingen en åtgärdsplan eller i kommande verksamhetsplan.
Anledningar till avvikelser kan, enligt de intervjuade vara, exempelvis sjukfrånvaro, bemanningsproblem och förändring av patienters behov.
Hjälpmedelscentrums nuvarande prismodells principer skapades, enligt uppgift från de intervjuade,
inför övergången till intäktsfinansiering 2000. Modellen reviderades inför 2006 med en bättre korrelation mellan kostnader och intäkter och senast 2013 reviderades påslagen för förändringarsartiklar. Hjälpmedelsnämnden tar årligen i samband med beslut om kommande års budget också beslut om eventuella prisökningar eller prissänkningar. Prisökningarna baseras dels på beräkningar
inför kommande års intäkter och kostnader, dels på anvisningar från regionen om möjlighet till
prishöjning. Vad gäller priser för tjänster har nämnden fattat beslut om årlig uppräkning. Nämnden
kan också ta beslut om nya prisgrupper, vilket till exempel skedde i samband med införande av
nytt sortiment av nya medicinska behandlingshjälpmedel.
Enligt Hjälpmedelnämndens årsredovisning för 2019 har en förstudie för att identifiera eventuella
behov av förändring av nuvarande prismodell genomförts. Förstudien resulterade i att en analys av
att införa långtidshyra för sängar som hyrs under lång tid med begränsat rekonditioneringsbehov
kommer att göras under 2020. Även strategiskt kundråd har, enligt minnesanteckningar från den 6
september 2019, diskuterat behovet av en eventuell förändring av prismodellen, men konstaterade
att inget sådant behov förelåg. Däremot fanns, liksom förstudien bekräftar, ett intresse för pris för
långtidshyra av hjälpmedel.
Hjälpmedelscentrum har ett flertal instruktioner och utbildningsmaterial som beskriver hur vissa
moment ska genomföras. Instruktionen för avstämning av förrådssystemet Sesam och bokföringen
i Agresso22, samt utbildningsmaterial kring fakturering och bokföring23, är två exempel. Enligt instruktionen ska kontroll och avstämning ske månadsvis, vilket även bekräftas i intervjuerna. Större
differenser ska analyseras och åtgärdas. En jämförelse mellan underlag från Sesam och Agresso
för inventarier respektive icke-individer24 för april 2020 visar inte på några större differenser.
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Gäller från och med 28 april 2020
Daterad 22 november 2018
24
Dokumenten Analys inventarier 200501 och Analys icke-individer 200501 respektive Avstämning av inventarier april 2020
och Avstämning av lager april 2020
23
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Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld
I granskningen framkommer att Hjälpmedelsnämnden har ett flertal rutiner och kontroller, bland
annat nyckeltal och avstämning mellan Sesam och Agresso, som säkerställer en tillfredsställande
redovisning av hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan och nyckeltal följs upp löpande av Hjälpmedelcentrums tjänstepersoner samt av nämnden vid tre tillfällen per år.

4. Samverkan med Västmanlands läns kommuner
Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner
ska ske?

Iakttagelser
Enligt Hjälpmedelnämndens reglemente ska följande uppgifter inom hjälpmedelsområdet föreläggas Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län för beslut:
•

mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen,

•

förslag till avgifter och egenansvar, samt

•

förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem.

Nämnden ansvarar även för att, efter samråd med Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län, upprätta budgetförslag för Hjälpmedelcentrum som ska föreläggas regionfullmäktige
för beslut. För mer information och Hjälpmedelscentrums budget se ovan under rubriken 3. Rutiner
för redovisning.
Enligt reglementet ska nämnden varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Årsberättelsen ska vidare tillställas respektive fullmäktige i Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län under första kvartalet efter verksamhetsåret. Detta fastslås även i samverkansavtalet
som ger Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län rätt till löpande insyn i nämndens förvaltning och redovisning. Den senaste upprättade årsberättelsen avser 2019 och godkändes av nämnden den 28 februari 2020. Vid samma tillfälle beslutade nämnden även att överlämna
årsberättelsen till huvudmännen. Årsberättelsen innehåller bland annat information om beslut och
ärenden som nämnden har behandlat under året.
Nämnden ska vidare lämna de rapporter om ekonomi, prestationer och kvalitet som lämnas till
regionen även till kommunerna i Västmanlands län, vilket bekräftas både i genomförda intervjuer
och av protokoll från Hjälpmedelnämndens sammanträden (exempelvis beslutade nämnden att till
huvudnämnden överlämna delårsrapport 1 2019 den 17 maj 2019, delårsrapport 2 2019 den 27
september 2019, verksamhetsplan 2020 den 12 december 2019 samt årsredovisning 2019 den 28
februari 2020).
En informationsskyldighet föreligger mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands
län. Enligt samverkansavtalet har parterna ett ömsesidigt ansvar att informera varandra om planerade förändringar som påverkar verksamheten inom hjälpmedelsområdet.
Frågor som Hjälpmedelnämnden ska besluta om bereds i Strategiska kundrådet, som därefter
åtföljs av Tjänstemannaberedningen. Rådet består av verksamhetsföreträdare som är utsedda av
länets socialchefer och chefer inom regionen. Genom det strategiska kundrådet och tjänstemannaberedningen har huvudmännen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor. Av minnesanteckningar framgår exempelvis att rådet har fått information om delårsrapport 2
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2019 vid mötet den 6 september 2019 samt om arbetet med att upprätta verksamhetsplan för 2020
den 25 oktober 2019.
Tjänstemannaberedningen förbereder frågor som rör Hjälpmedelcentrums verksamhet. Beredningen består av länets socialchefer och chefer från regionens enheter för primärvård, psykiatri
och habiliteringsverksamhet, Västmanlands sjukhus samt Vårdval. De frågor som beredningen
behandlar är beredda av det strategiska kundrådet.
Dessutom finns även samverkansorgan Partssammansatta arbetsgrupper (tillsätts vid behov av
djupare utredningar kring specifika frågor), Hjälpmedelsrådet (forum för samverkan med funktionshindersorganisationerna i Västmanland) och Förskrivarrådet (dialogforum med länets förskrivare).
Minnesanteckningar från Strategiska kundrådet, Tjänstemannaberedningen och Hjälpmedelsrådet
anmäls till Hjälpmedelsnämnden (se exempelvis protokoll från nämnden den 12 december 2019).
Enligt de intervjuade fungerar samverkan mellan Hjälpmedelscentrum och huvudmännen samt i de
olika råden/beredningarna bra. De präglas av öppenhet och transparens och enligt respondenterna eftersträvas konsensus i aktuella frågor innan de behandlas av nästa instans.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld
Vår granskning har visat att det finns styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner ska ske. Både Hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtalet
reglerar hur samverkan ska ske och vår granskning visar på att samverkan sker i enlighet med
detta.
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Revisionell bedömning
Syftet med denna granskning är att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen
och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Hjälpmedelsnämnden i allt
väsentligt säkerställt att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.
Vi konstaterar att Hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning, inventering,
leverans till patienter, service och reparation, återlämning av uthyrda hjälpmedel samt redovisning.
Rutinerna är aktuella och enligt uppgift från de intervjuade tillgängliga för alla medarbetare vid
Hjälpmedelscentrum via regionens intranät. Granskningen har vidare visat att det finns styrning
som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner ska ske.
Bedömningen har gjorts utifrån de revisionsfrågor som presenteras på kommande sida.
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

1 Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet
vad gäller rutiner för inköp, inventering och lagerhållning?

Uppfylld

2 Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet
vad gäller rutiner för leverans till
brukare, service och reparation
samt återlämning?

Uppfylld

3 Finns rutiner och kontroller som
säkerställer en tillfredsställande
redovisning av hjälpmedel?

Uppfylld

4 Finns det styrning som reglerar
hur samverkan gentemot Västmanlands kommuner ska ske?

Uppfylld

Hjälpmedelsnämnden har, genom
Hjälpmedelscentrum, upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp,
lagerhållning och inventering av hjälpmedel. Rutinerna är aktuella, de olika
processerna har kartlagts och ses över
med jämna mellanrum i syfte att ytterligare effektiviseras.

Hjälpmedelsnämnden har, genom
Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett
flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv leverans till patienter, service och reparation samt återlämning av uthyrda hjälpmedel. Rutinerna är aktuella och tillgängliga för
alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät.

Hjälpmedelsnämnden har ett flertal
rutiner och kontroller som säkerställer
en tillfredsställande redovisning av
hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan
och nyckeltal följs upp löpande av
Hjälpmedelcentrums tjänstepersoner
samt av nämnden vid tre tillfällen per
år.

Det finns styrning som reglerar hur
samverkan gentemot Västmanlands
läns kommuner ska ske. Både Hjälpmedelsnämndens reglemente och
samverkansavtalet reglerar hur samverkan ska ske och vår granskning
visar på att samverkan sker i enlighet
med detta.
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Bilaga – förteckning erhållet
material
Övergripande dokument
•

Delegationsordning Gemensam Hjälpmedelsnämnd

•

Hjälpmedelshandbok – styrning av hjälpmedelsverksamheten

•

Internkontrollplan 2020 Gemensam Hjälpmedelsnämnd

•

Policy investering

•

Reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd

•

Riktlinje investeringar

•

Riktlinjer för hjälpmedel i skola och förskola i Västmanland

•

Samverkansavtal Gemensam Hjälpmedelsnämnd

•

Serviceavtal Hjälpmedelscentrum (mall)

•

Styrkort 2020

•

Årsplanering 2020, Hjälpmedelscentrum

•

Överenskommelse Skolhjälpmedel Västmanlands län

Instruktioner/utbildningsmaterial
•

11363 WebSesam instruktion registrering reparation

•

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 36998-2

•

Arbetsgång Specialanpassningar 20521-1

•

Artiklar och lagersaldo 8646-2

•

Avskrivningstider hjälpmedelsinventarier 8334-7

•

Avstämning av förrådssystem Sesam och bokföringen i Agresso 560-4

•

Avstämning av förrådssystemet Sesam och bokföringen i Agresso 560-3.2

•

Avvikelsehantering i sesam2 29496

•

Avvikelsehantering i WebSesam 28022

•

Blankett medicinsktekniska avvikelser 12660-4

•

Checklista Sortimentsarbete 46331-2

•

Dagjour uppdrag och planering 46741-2

•

Debitering av tid och material Sesam 8648-2

•

Debitering merkostnad Sesam 29709-3

•

Framtagning av inventeringsunderlag externa lager 21006-3

•

Framtagning av inventeringsunderlag interna lager 9412-4

•

Hantering av hjälpmedel vid flytt till och från Västmanland 643-3

•

Hantering av hämtorder och körorder 26583-13
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•

Hantering av kundägda ind. Serviceavtal Sesam 9680-6

•

Hantering av sålda hjälpmedel som kommer tillbaka till Hjälpmedelscentrum 41701-5

•

Hantering inkomna avvikelser 29327-6

•

Hjälpmedelscentrum investeringsprocess 43260-1

•

Hjälpmedelsverksamhetens processer (7103 v.2

•

Individöversikt och individ kort Sesam 11969-1

•

Införande av medicinska behandlingshjälpmedel 44429-1

•

Inkommande läkemedel till Hjälpmedelscentrum 25480-4

•

Inventarier och individmärkning 33114-3

•

Inventering 556-4

•

Inventering kundtjänstlager 10801-7

•

Inventeringsdifferenser (information)

•

Investeringar 30488-3

•

Kassation av hjälpmedel 41275-2

•

Komponenthantering 8654-2

•

Lageroptimering 849-2

•

Lagerpåfyllnad externa säkerhetslager 50489

•

Leverans av skrymmande hjälpmedel

•

Leverans till kriminalvården Salberga

•

Leveranssätt hämtas 12731-1

•

Lägga in leveransadress och telefonnummer i Sesam 2 12167-4

•

Negativ händelse eller tillbud med medicintekniskt hjälpmedel 13972-4

•

Regelverk för transport, Hjälpmedelscentrum 50003-4

•

Registrering av avvikelse och reklamation 29545-7

•

Rekondplanering 13025-3

•

Schemaläggning av rekondplaneringsjobb 33730-2

•

Sesaminstruktion Inventering 22384-1

•

Sesaminstruktion retur och skrotning 9138-2

•

Sortimentsarbete 12659-2

•

Specialanpassning av medicinskteknisk produkt 644-3

•

Tjänster Sesam 8666-2

•

Transporter kring avhjälpande underhåll 12818-3

•

Utbildningsmaterial Fakturering – Bokföring

•

Utbildningsmaterial rekonditionering 8671-2

•

Utfasning av sortiment 46328-2

•

Utfasning av sortiment 46328-2
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Övrigt
•

Analys icke-individer 200501

•

Analys inventarier 200501

•

Avstämning av inventarier april 2020

•

Avstämning av lager april 2020

•

Bokföringshändelser Ala carte 2020

•

Brev kundöverenskommelse Hjälpmedelskonsumtion 2020 – Västerås

•

Faktureringsuppföljning kundöverenskommelser inför 2020

•

Förstudierapport – Återanvändning av försålda hjälpmedel

•

Inköpsredovisning inventarier 2020

•

Inventeringsintyg 2019

•

Investeringsutfall 2020

•

Lagervärdering 2020

•

Lagervärdesjournal 200501

•

Månadsrapportering Logistik 2020

•

Månadsrapportering Teknisk Service 2020

•

Presentation operativ styrning logistik

•

Presentationsmaterial Lageroptimering

•

Presentationsmaterial återtag försäljningsartiklar

•

Prismodelluppföljning 2020

•

Prissättningsmodell

•

Process Säkerställa leveranser

•

Rekondprocessen

•

Sammanställning internhandel HSF 2020

•

Verksamhetsuppföljning 2020 och 2019

Utöver ovanstående har även styrande och uppföljande dokumentation så som verksamhetsplan,
budget, delårsrapporter, årsrapporter och protokoll granskats.
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2020-06-05

Tobias Bjöörn
Uppdragsledare

Magdalena Bergfors
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland enligt de villkor och
under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 3 april 2020. PwC ansvarar inte utan
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Meddelande – Granskning av stiftelser i
Kungsörs kommun (KS 2020/248)
Den revisor som utsetts att granska kommunens stiftelser har
sammanställt sina synpunkter från granskningen i en promemoria.
Av den framgår bl.a. rekommendationer att påskynda
handläggningen av permutationer av kommunens förvaltade
stiftelser samt att åtgärder vidtas sa att en rimlig avkastning kan
ske av stiftelsernas kapital.
Kommunfullmäktige får granskningen för kännedom.
Svar på granskningen lämnas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Missiv och promemoria från granskning av stiftelse i Kungsörs
kommun år 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Medborgarförslag – Farthinder till Bergsgatan i Valskog (KS 2020/265)
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp
på Bergsgatan i Valskog för att få ner hastigheten och förhindra att
en olycka inträffar. Förslaget är att sätta ut fartgupp som sedan tas
in på vintern.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Jennie Ströms medborgarförslag inkommet 2020-07-08

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsens sekreterare, akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Idag är hastigheten väldigt hög på Bergsgatan i Valskog, och
för att få ner den bör de sättas upp med "hinder" för att
förhindra en olycka inom kort, mitt förslag är att man sätter
ut "fartgupp" och sedan tar man in dom på vintern och sedan ut
dom på våren
Namn
Jennie Ström
Postadress
Bergsgatan 18 73160
Telefonnummer
0705785669
E-postadress
jenniestrom@spray.se
Samtycke
2020-07-08 01.51
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Medborgarförslag – Discgolfbana i Åparken
(KS 2020/293)
Päivi Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en discgolfbana
(frisbeegolfbana) byggs i Åparken.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Päivi Karlsson medborgarförslag inkommet 2020-08-03

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsens sekreterare, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Medborgarförslag – Beachvolleybollplan i
Åparken (KS 2020/310)
Philip Rosdahl föreslår i ett medborgarförslag att en beachvolleybollplan byggs i Åparken.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Philip Rosdahls medborgarförslag inkommet 2020-08-27

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsens sekreterare, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Medborgarförslag – Medborgarförslag Trehjuling till hemtjänsten (KS2020/306)
Eija Saho föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska köpa
in en trehjuling till hemtjänsten. Den kan användas av anställda
som inte kan cykla. Ett alternativ till detta är att ordna kurser i att
lära sig cykla, enligt förslagsställaren.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Eija Sahos medborgarförslag inkommet 2020-08-27

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsens sekreterare, akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
HEJ jag vill lämna en synpunkt angående en Trehjuling..
JAG tycker Kungsörs Kommun kunde köpa in en trehjuling till Hemtjänsten , till anställda som
inte kan cykla.
DET kostar inte mycket , men skulle däremot vara en stor resurs för dom drabbade som inte kan
hänga med i samma takt som dom cyklande.
ELLER anordna kurser i att lära sig att cykla..Tack mvh
Namn
Eija SAHO
Postadress
Nygatan 9
Telefonnummer
0707132241
E-postadress
eijaksaho@live.se
Samtycke
2020-08-27 23.30
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Svar på medborgarförslag – Förbjud bensinoch dieselbilar i centrum (KS 2019/390)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag ett förbud mot trafik
i centrum med bensin- och dieselbilar.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning.
Miljöstrateg Therés Andersson skriver bland annat i sitt yttrande
att möjligheten att påverka vilka fordon som får köras inom de
centrala delarna av Kungsör kan inte regleras med hjälp av miljözoner då området inte kan sägas vara särskilt miljökänsligt och då
inga problem med luftkvalitet och föroreningar förekommer. Därmed finns ingen möjlighet att med förbud styra vilka fordon som
får framföras där.
Däremot anser kommunen att arbetet med att minska användningen av fossila drivmedel i kommunens alla delar bör fortgå och
uppmuntras på andra sätt.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 179
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-27
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 90

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen
ovan och tackar Anita Larsson för sitt engagemang i frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Anita Larsson, akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Eftersom beslut tagits om fler parkeringsplatser i centrum vilket bidrar till dålig miljö med
fler föroreningar föreslår jag förbud mot trafik i centrum med bensin- och dieselbilar
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com
Samtycke
2019-11-14 12.50
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-05-27

Sida 1 (2)

KS 2019/390

Adressat

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Therés Andersson
Miljöstrateg

Yttrande:
Medborgarförslag gällande förbud av bensin- och
dieselbilar i centrum
Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon med anledning av
beslut om fler parkeringsplatser i centrala Kungsör föreslår ett förbud mot trafik i
centrum med bensin- och dieselbilar. Anita Larsson menar också att det skulle
vara ett sätt för att få en bättre miljö och mindre föroreningar i centrum.
Kommunens möjlighet att stänga ute fordon i vissa områden.
Kommunen har enligt lagstiftningen vissa möjligheter att reglera vilka fordon som
ska få framföras i trafiken inom ett visst område genom att införa miljözoner.
Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden. Från och med den
1 januari 2020 medger trafikförordningen (1998:1276) att kommuner kan besluta
om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden genom att
införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun. De krav som ställs på fordonen
för att de ska få föras i en miljözon varierar beroende på vilken klass av miljözon
som införs. Generellt ställs det krav på fordon efter en viss ålder eller att
fordonen ska uppfylla vissa miljökrav enligt Euroklassningen.
Miljözoner får endast införas av kommuner i särskilt miljökänsliga områden
inom tättbebyggda områden.
Åtta större kommuner har i dagsläget infört miljözon klass 1, Stockholm
Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå. Stockholm
har även infört den andra miljözonsklassen på Hornsgatan där det tidigare har
varit förbud mot dubbdäck.
Miljö
Kungsörs kommun har inga problem med luftföroreningar och dålig luftkvalitet i
dagsläget. De gräns- och målvärden som finns för miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids inte.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Kungsörs kommuns ställningstagande
Möjligheten att påverka vilka fordon som får köras inom de centrala delarna av
Kungsör kan inte regleras med hjälp av miljözoner då området inte kan sägas
vara särskilt miljökänsligt och då inga problem med luftkvalitet och föroreningar
förekommer. Därmed finns ingen möjlighet att med förbud styra vilka fordon
som får framföras där.
Däremot anser kommunen att arbetet med att minska användningen av fossila
drivmedel i kommunens alla delar bör fortgå och uppmuntras på andra sätt.
Kungsörs kommun tackar Anita Larsson för sitt engagemang i frågan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Therés Andersson
Miljöstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-09-14

§
Svar på medborgarförslag – Sätt inte ut
betonghinder på vägarna (KS 2020/96)
Ulf Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inte
ska sätta ut betonghinder på ortens vägar, ha avsmalnande partier i
vägbanan och sänka och mjuka upp platåer i vägbanan.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Det har
sedan varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande påvisat nödvändigheten av farthinder på flera vägar i Kungsörs kommun. Vid de mätningar som genomförts och stadigt genomförs så
uppvisar trafikanterna en oaktsamhet genom att hålla väldigt hög
fart och detta måste beivras. Det är inte alltid man behöver sätta
upp betonghinder men i de fall där alternativen är begränsade så är
betonghinder en lösning som effektivt får ner farten.
Kommunstyrelsens förvaltning stödjer yttrandet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ulf Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04, § 58
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2020-05-26
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-29
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 91

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Ulf Johansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-05-29

Sida 1 (1)

KS 2020/96

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på medborgarförslag – sätt inte ut
betonghinder på vägarna
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande på
medborgarförslaget från Ulf Johansson påvisat nödvändigheten av farthinder på
flera vägar i Kungsörs kommun.
Vid de mätningar som genomförts och stadigt genomförs så uppvisar
trafikanterna en oaktsamhet genom att hålla väldigt hög fart och detta måste
beivras.
Det är inte alltid man behöver sätta upp betonghinder men i de fall där
alternativen är begränsade så är betonghinder en lösning som effektivt får ner
farten. Om alla följde trafikreglerna skulle inga hinder behövas men det är inte så
det ser ut tyvärr.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§ 91
Svar på medborgarförslag – Sätt inte ut
betonghinder på vägarna (KS 2020/96)
Ulf Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inte
ska sätta ut betonghinder på ortens vägar, ha avsmalnande partier i
vägbanan och sänka och mjuka upp platåer i vägbanan.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Det har
sedan varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande
påvisat nödvändigheten av farthinder på flera vägar i
Kungsörs kommun. Vid de mätningar som genomförts och
stadigt genomförs så uppvisar trafikanterna en oaktsamhet
genom att hålla väldigt hög fart och detta måste beivras.
Det är inte alltid man behöver sätta upp betonghinder men i de
fall där alternativen är begränsade så är betonghinder en
lösning som effektivt får ner farten.
Kommunstyrelsens förvaltning stödjer yttrandet.
KS överläggning

Niklas Magnusson (M) yrkar på förslag till bifall till
medborgarförslaget.
Mikael Peterson (S) yrkar på förslag till avslag på
medborgarförslaget.
Ordförande Mikael Peterson ställer Niklas Magnussons
bifallsyrkande mot Mikael Petersons avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mikael Petersons
förslag till avslag på medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ulf Johansson
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-05-04 § 58
• Yttrande från KKTAB 2020-05-26
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-05-29

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten,

Blad

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-09-14

§
Svar på medborgarförslag – Sätt upp belysning stigen mellan Bergsgatan 18 och 20 i
Valskog (KS 2020/55)
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att gatubelysning ska
sättas upp så att det lyser på stigen fram till elljusspåret mellan
Bergsgatan 18 och 20 i Valskog.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet skickades till Kungsörs
KommunTeknik AB på remiss.
Kungsörs KommunTeknik AB har nu lämnat ett yttrande med ett
förslag på hur åtgärden kan utföras. Två stolpar med armaturer
samt förläggning av kabel och inkoppling är den föreslagna åtgärden, och kostnaden beräknas till 45 500 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget.
Det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan bör beakta är
att ytterligare investeringar under år 2020 inte är möjligt inom beslutad investeringsram. Övriga önskemål eller behov behöver hänskjutas till budget 2021 och framåt.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jennie Ström
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04, § 57
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2020-05-22
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-31
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 92

KS beslutsförslag

Kommun beviljar medborgarförslaget och ger Kungörs Kommun
Teknik AB uppdraget att genomföra åtgärden till en maximal kostnad av 45 500 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Jennie Ström, Kungsörs KommunTeknik AB, akten

Sida 1 av 1

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Mellan bergsgatan 18 Och 20 så är det en stig som användes av invånare i Valskog
för att komma till elljusspåret men när det är mörkt ute så ser man ingenting,så
mitt förslag är att sätta upp några gatubelysning lampor så de lyser upp fram
till elljusspåret
Namn
Jennie Ström
Postadress
Bergsgatan 18 73160 Valskog
Telefonnummer
0705785669
E-postadress
jenniestrom@spray.se
Samtycke
2020-02-12 16.34
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och
behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag
blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter
kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

http://w3d3.kungsor.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=957570&frame=1

2020-02-25

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-05-31

Sida 1 (1)

KS 2020/55

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Medborgarförslag – belysning av stigen till
motionsspåret mellan Bergsgatan 18-20 i Valskog.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i ett yttrande gällande belysning
av stigen mellan Bergsgatan 18-20 i Valskog föreslagit att två stolpar med
armaturer installeras så att stigen till motionsspåret blir en tryggare och säkrare
väg till motionsspåret.
Förslaget är bra och även kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom
förslaget.
Det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör beakta om beslutet blir att
genomföra föreslagen åtgärd är att det sedan, utifrån av fullmäktige fattat beslut
om möjligt investeringsutrymme per år, att ytterligare investeringar under år
2020 inte är möjligt utan övriga önskemål eller behov behöver hänskjutas till
budget 2021 och framåt.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige att till en kostnad av 45 500 kr
genomföra föreslagen åtgärd för att förbättra belysningen till motionsspåret.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Svar på medborgarförslag – Bygg tennisbanor mellan Centralvallen och grusparkeringen vid vårdcentralen (KS 2020/190)
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanor ska
byggas på gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid
vårdcentralen.
Kommunfullmäktige beslutade att skicka ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidschef Mikael Nilsson.
Idag finns ingen aktiv tennisklubb, det finns tre tennisbanor inomhus i sporthallen som ingen hyr för att spela tennis. Det finns även
en tennisplan vid den nya aktivitetsytan vid skolan. Det finns två
inomhus Padelbanor och två utomhusbanor ska byggas, båda är
privatägda.
Med denna motivering föreslås avslag på förslaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Anne Petterssons medborgarförslag inkommet 2020-05-10
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-22
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-02
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 106

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Göra tennisbanor på gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid
vårdcentralen. Tennisbanorna skulle vara tillgängliga för många, billig i drift
och detta skulle bidra till spontanidrott för många målgrupper.
Namn
Anne Pettersson
Postadress
Birkagatan 28
736 34 Kungsör
Telefonnummer
076 242 33 70
E-postadress
anne.pettersson@kungsor.se
Samtycke
2020-05-10 21.53
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och
behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag
blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter
kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

SVAR PÅ
MEDBORGARFÖRSLAG
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-07-02

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Mikael Nilsson

Svar på medborgarförslag – Bygg tennisbanor
mellan Centralvallen och grusparkeringen vid
vårdcentralen
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanor ska byggas på
gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid vårdcentralen.
Idag finns ingen aktiv tennisklubb, det finns tre tennisbanor inomhus i
sporthallen som ingen hyr för att spela tennis. Det finns även en tennisplan vid
den nya aktivitetsytan vid skolan. Det finns två inomhus Padelbanor och två
utomhusbanor ska byggas, båda är privatägda.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Avslag på förslaget enligt ovan angivna anledning.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-09-14

§
Svar på motion – Trygghetsbostäder på
Tallåsgården (KS 2020/35)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson och Lina Johansson föreslår i en motion att
-

kommunen snarast utreder möjligheter att bygga om delar av
Tallåsgården till trygghetsbostäder.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar att kommundirektören fick uppdraget i samband med budgetbeslutet i november
2019 att ta fram förslag på nytt trygghetsboende i Kungsörs kommun.
Sedan dess har ett arbete om kommunens totala lokalplanering och
förvaltning redovisats i en framtidsdag där samtliga partier lämnade sina synpunkter. En arbetsgrupp är bildad för att titta på hur lokalfrågan ska lösas totalt sett med de omflyttningar och nyproduktioner som måste till.
Tallåsgården ingår i en planerad kedja av identifierade verksamhetsbehov av lokaler. Då allt hänger ihop så måste också arbetet
göras utifrån att det är så. Lokalkostnader är en stor del av kommunens kostnader så att göra helhetslösningar när så är möjligt är
det mest ekonomiskt fördelaktiga.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johansson 202001-24
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-10 § 32
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-22
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 93 med
reservation

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kommunfullmäktige redan den 25 november 2019 gett kommundirektören motsvarande uppdrag som motionärerna efterfrågar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson,
Lina Johansson och akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-05-22

Sida 1 (2)

KS 2020/35

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Motion – Trygghetsbostäder
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och
AnneMarie Andersson skrev en motion den 24 januari 2020 om att bygga om
Tallåsgården för att där möjliggöra för trygghetsbostäder.
Den 25 november 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge kommundirektören
uppdraget att ta fram förslag på nytt trygghetsboende i Kungsörs kommun.
Sedan dess har ett arbete om kommunens totala lokalplanering och förvaltning
redovisats i en framtidsdag där samtliga partier lämnade sina synpunkter. En
arbetsgrupp är bildad för att titta på hur lokalfrågan ska lösas totalt sett med de
omflyttningar och nyproduktioner som måste till.
En ny förskola planeras på Kinnekulle. Barn och personal från förskolan på
Västergårdarna och Kungsladugården kommer att flyttas till den nya förskolan.
Detta innebär tomställda lokaler. Så planen är att avyttra Kungsladugården och
att bygga om Västergårdarna till trygghetsbostäder. Detta är det snabbaste sättet
att få till trygghetsbostäder då vare sig Tallåsgården eller Västergårdarna kan
generera så många bostäder så måste båda iordningsställas för trygghetsboende.
Så när Tallåsgården är klar för att byggas om till trygghetsbostäder så har
socialnämnen i sin plan även önskan om att flytta fler verksamheter från
Ulvesund till Tallåsgården. Så här pågår ett arbete för att se över den omflytten
och vad det skulle innebära. Det innebär också att vi får tomställda lokaler i
Ulvesund vilket blir då innebär att vi bör ha en plan för vad som kan och ska
hända med de tomställda lokalerna på Ulvesund.
Då allt hänger ihop så måste också arbetet göras utifrån att det är så. Våra
lokalkostnader är en stor del av kommunens kostnader så att göra
helhetslösningar när så är möjligt är det mest ekonomiskt fördelaktiga.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-05-22

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då
kommunfullmäktige redan den 25 november 2019 gett kommundirektören
motsvarande uppdrag som motionärerna efterfrågar.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§ 93
Svar på motion – Trygghetsbostäder på
Tallåsgården (KS 2020/35)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson och Lina Johansson föreslår i en motion att
-

kommunen snarast utreder möjligheter att bygga om delar av
Tallåsgården till trygghetsbostäder.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar att
kommundirektören fick uppdraget i samband med budgetbeslutet i
november 2019 att ta fram förslag på nytt trygghetsboende i
Kungsörs kommun. Sedan dess har ett arbete om kommunens
totala lokalplanering och förvaltning redovisats i en framtidsdag
där samtliga partier lämnade sina synpunkter. En arbetsgrupp är
bildad för att titta på hur lokalfrågan ska lösas totalt sett med de
omflyttningar och nyproduktioner som måste till.
Tallåsgården ingår i en planerad kedja av identifierade
verksamhetsbehov av lokaler. Då allt hänger ihop så måste också
arbetet göras utifrån att det är så. Lokalkostnader är en stor del av
kommunens kostnader så att göra helhetslösningar när så är
möjligt är det mest ekonomiskt fördelaktiga.
KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar på förslag till bifall till motionen.
Mikael Peterson (S) yrkar på förslag till avslag på motionen.
Ordförande Mikael Peterson ställer Madelene Fagers (C)
bifallsyrkande mot Mikael Petersons avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mikael Petersons
förslag till avslag på motionen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johansson 202001-24
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-10 § 32
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-22
Protokollsutdrag till

Akten

Blad

7

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Beslut

2020-06-15
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att
kommunfullmäktige redan den 25 november 2019 gett
kommundirektören motsvarande uppdrag som motionärerna
efterfrågar.
Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) och Petter
Westlund (C), skriftligt

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

8

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Svar på motion – barn- och medborgardialoger (KS 2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion
•

att Kungsör kommun bjuder in till barn- och
medborgardialoger om Kungsörs fortsatta utveckling.

Kommunfullmäktige lämnade ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
I tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsen beskrivs de olika sätt
kommunen bjuder in ungdomar i beredningsprocessen idag gällande bland annat detaljplaner och Kungsörs utveckling. Ett
digitalt forum saknas dock och detta föreslås utvecklas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-13 § 20
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 107 med
reservation

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad utom i den del som
berör en digital dialog där motionen föreslås bifallas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-08-12

Sida 1 (2)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Yttrande gällande motion om ”Barn- och
medborgardialoger”
Centerpartiet har genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och
AnneMarie Andersson inkommit med en motion gällande barn- och
medborgardialoger.
I sin motion skriver de att i den expansiva fas Kungsör är i så bör en dialog
utvecklas med både ungdomar och övriga medborgare likt några andra
kommuner som nämns i motionen.
När det gäller ett område som skall detaljplaneläggas så finns det ett regelverk i
Plan och bygglagen som reglerar hur dialogen skall gå till och den följs i
Kungsör.
Om det gällt ett annat utvecklingsområde såsom centrumutvecklingen så gavs
möjligheten till både unga och gamla att tycka till om hur centrum skulle
utvecklas och en hel del av de förslagen anammandes i beslutet och resultatet
syns utmed Drottninggatan och det nya Drottningtorget.
Ett kommande planprogram kommer att ställas ut för allmänheten att tycka till
om och i detta fall så kommer våra ungdomar att ges möjligheten via det
gemensamma elevrådet där elever finns med från 1-9 klass.
Ett annat utvecklingsområde som Kungsörs kommun håller på med är
hamnområdet där kommunen precis köpt in Silon och där ett arbete pågår för att
upphandla en rivning och ansöka om rivningslov. Ett visionsdokument tas fram
som diskussionsunderlag och detta kommer allmänheten, unga som gamla, att få
ta del av och tycka till om så att vi får en bred förankring i vad som ska göras i
hamnområdet. Här finns möjligheten att tycka till för både kort och lång sikt.
Ett nytt mycket spännande projekt håller på att startas på Kung Karls skola där
eleverna i projektform kommer att jobba med framtidens Kungsör. Framtidens
Kungsör öppnar upp för ett ämnesövergripande arbete mellan två eller fler
ämnen. Kunskapskraven och det centrala innehållet styr ämnesinnehållet och
fokuserar på fyra områden: Politik, Ekonomi, Samhällsbyggnad och Kultur i
Kungsörs kommun.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-08-12

Syftet med Framtidens Kungsör är att ta tillvara elevernas idéer och förslag till
ett Framtida Kungsör genom samverkan mellan kommun, näringsliv och skola.
Syftet är även att projektet ska bidra till att elevernas delaktighet och inflytande
ökar.
Det vi inte riktigt lyckats få till ännu är ett digitalt forum för dialog men ärendet
har varit uppe i den parlamentariska kommittén utan att resultera i något förslag
till beslut.
Så i det stora hela tycker jag att vi jobbar helt i linje med motionärernas
önskemål utom att vi ännu inte lyckats med den digitala lösningen.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens ska anses besvarad
utom i den del som berör en digital dialog där motionen föreslås bifallas.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-08-31

§ 107
Svar på motion – barn- och
medborgardialoger (KS 2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion
•

att Kungsör kommun bjuder in till barn- och
medborgardialoger om Kungsörs fortsatta utveckling.

Kommunfullmäktige lämnade ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
I tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsen beskrivs de olika sätt
kommunen bjuder in ungdomar i beredningsprocessen idag
gällande bland annat detaljplaner och Kungsörs utveckling. Ett
digitalt forum saknas dock och detta föreslås utvecklas.
KS överläggning

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) yrkar bifall till
motionen i sin helhet.
Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens
förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Mikael Peterson de
två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt kommunstyrelseberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-13 § 20
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad utom i
den del som berör en digital dialog där motionen
föreslås bifallas.

Reservation
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) och Petter
Westlund (C) skriftligt.
Protokollsutdrag till

Akten

Blad

4

Reservation gällande svar på motion om barn- och medborgardialoger KS 2020/12
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut till förmån för vårt förslag om
bifall till motionen att införa barn- och medborgardialoger i Kungsörs kommun. Det är
bra att det finns ett fungerande elevråd där eleverna från Kungsörs skolor får tycka till
om sin skola och arbetsmiljö. Glädjande är också att det nu kommer att startas ett
projekt, Framtidens Kungsör, på Kung Karls skola. Att ställa ut ett planprogram ser vi
däremot som en självklarhet. Centrumprojektet utgick från förslag som invånare lämnat
in 10 år sedan.
Det finns däremot betydligt mer att önska vad gäller invånares möjlighet att tycka till om
det som sker på orten. Det är av den anledning som vi i en motion har föreslagit att
kommunen inför barn- och medborgardialoger. Det finns otaliga exempel på hur en
kommun kan arbeta med dialoger runt om i landet och vi tycker inte att Kungsör. Det
kan ske digitalt men också genom fysiska träffar på mötesplatser, i bostadsområden och
liknande. Att införa medborgardialoger skulle vara ett sätt att skapa bättre möjligheter
för Kungsörs invånare att vara delaktiga i utvecklingen av Kungsör.
Centerpartiet tycker att det är oerhört synd att kommunen återigen inte tar chansen att
införa dialoger med invånare och skattebetalare i Kungsör. Med anledning av ovan yrkar
vi på bifall till motionen.

För Centerpartiet den 1 september 2020
Madelene Fager, Ledamot
Petter Westlund, Ledamot

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Svar på motion – Förbättrad belysning i
Pinnparken (KS 2019/331)
Niklas Magnusson (M) föreslog i en motion att kommunen ordnar
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är
blev tillräcklig.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.
Deras förslag var att investera 106 000 kronor i belysningsåtgärder
i Pinnparken. Kommunstyrelsens förvaltning föreslog avslag på
motionen med hänvisning till aktuellt ekonomiskt läge. Kommunstyrelsen bad då förvaltningen titta på ärendet igen för att avgöra
om åtgärden kunde ske inom årets investeringsram.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu att investeringen görs
inom årets ram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 165
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-01-31
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-02-10
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24, § 19
• Rapport från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-05-26
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-05
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 108

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beviljar motionen och finansiering sker ur
investeringsmedlen 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-10

Sida 1 (1)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Anette Gårlin Ekonomichef

Yttrande motion belysning i Pinnparken
Kungsörs Kommunteknik AB har i sitt yttrande föreslagit ett tillstyrkande. Då vi
nu gått igenom ekonomin för Kungsörs kommun och den investeringsram som
kommer att beslutas ser vi inte att vi i nuläget kan tillstyrka motionen.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta avslag på motionen.

Claes-Urban Boström

Anette Gårlin

Kommundirektör

Ekonomichef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 19
Motion – Förbättrad belysning i Pinnparken
(KS 2019/331)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ordnar
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är
blev tillräcklig.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.
Deras förslag är att investera 106 000 kronor i belysningsåtgärder i
Pinnparken.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag på motionen med
hänvisning till aktuellt ekonomiskt läge.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M)
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 165
• Tjänsteskrivelse KS förvaltning 2020-02-10
• Yttrande KKTAB 2020-01-31

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framför Petter Westlund
(C) ett önskemål om att trygghetsskapande åtgärder prioriteras
inom investeringsbudgeten. Claes-Urban Boström upplyser om att
årets investeringsbudget är intecknad men att det går att diskutera
inom ramen för budgeterade belysningsåtgärder.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärendet ska återremitteras för att se om åtgärden kan prioriteras inom ramen för investeringar av belysningsåtgärder.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens återremitterar motionen för att se om åtgärden
kan prioriteras inom ramen för investeringar av
belysningsåtgärder.

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-08-05

Sida 1 (1)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på återremiss gällande belysning i
Pinnparken.
Den 24/2 2020 återremitterades ärendet om förbättrad belysning i Pinnparken
utifrån en motion från Niklas Magnusson.
Uppdraget var att se över om motionärens förslag kunde läggas in i befintlig
investeringsram för belysning istället för att bli ett eget investeringsärende.
Uppdraget är genomfört och förbättrad belysning i Pinnparken finns nu med i
befintlig investeringsram. Självklart innebär det att färre
belysningsarmaturer/stolpar byts ut under innevarande år men flyttas då till
kommande år. Kostnaden för utökad belysning i Pinnparken motsvarar ca 15
armaturer på gata eller gc-väg.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja motionen och
ur investeringsmedlen för gatubelysning anslå medel till förbättrad belysning i
Pinnparken.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-09-14

§
Svar på motion – Bullervall vid E20
(KS 2019/203)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer
fyllningsmassor frigörs.
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för
yttrande. KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig
åtgärd projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en
bullervall som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.
Kommunstyrelsen föreslogs tillstyrka förslaget och ge KKTAB
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal
och projektering av bullervall. Beslutet blev att i steg ett utreda
bullernivåerna.
KKTAB har nu genomfört mätningen och konstaterar att det inte
är aktuellt att bygga en bullervall bland annat av utrymmesskäl,
ägandeförhållanden och närvaro av en högspänningsledning. Det
är inte heller är sådana ljudnivåer som motiverar en bullervall på
platsen. Mer finns att läsa i utredningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska
chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 147
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 149
• Yttrande från KKTAB 2020-05-29 inklusive utredning
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 109

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-11

Blad

11

§ 149
Svar på motion – Bullervall vid E20 (KS
2019/203)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer
fyllningsmassor frigörs.
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för
yttrande. KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig
åtgärd projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en
bullervall som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget och ge KKTAB
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal
och projektering av bullervall.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska
chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 147Efter avslutad
överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag
mot Niklas Magnussons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

KF överläggning

Niklas Magnusson (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Per Strengbom ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i ett första skede genom
att KKTAB tillförs 40 000 kronor i investeringsmedel för en
utredning av bullernivåer samt eventuellt framtagande av nytt
arrendeavtal och projektering av bullervall.
Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären

MiljöInvest AB

Bullerutredning
Bullerutredning – Runna Kungsörs kommun

2020-06-01

MILJÖINVEST AB
Adress:
Post
Internet
E-post

Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping
www.miljoinvest.se
kenneth@miljoinvest.se

Telefon:
Växel
Direkt

011-18 02 20
011-18 05 02

MILJÖINVEST AB

BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN

2020-06-01
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MILJÖINVEST AB

BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN

2020-06-01

Uppdraget
Bullerutredningen har utförts av Kenneth Karlsson MiljöInvest AB på uppdrag av Kungsörs
kommun.
Utredningen görs med syfte att studera om bullerpåverkan från E 20 vid bebyggelsen i
Runna är inom ramen för gällande riktvärden för trafikbuller.

Platsen
Runna är beläget i den västra delen av Kungsör. Bostadsområdet gränsar till Kungsgatan
i norr och E20 sydväst.

Runna

Gällande bullerkrav
Befintlig bebyggelse
För trafikbuller vid befintlig bebyggelse gäller de riktvärden som angivits i ”infrastrukturpropositionen” 1996/97:53:
•
•

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad.

MILJÖINVEST AB
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MILJÖINVEST AB

BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN

2020-06-01

Ny bebyggelse
Vid prövning av ny bebyggelse gäller, enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, följande krav på bullernivåer från spårtrafik och vägar utomhus.
Ljudnivån vid bör inte överskrida:
Vid fasad
▪

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.

▪

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Bullerberäkningen
Metod och beräkningsprogram
Beräkningen har gjorts enligt den nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller. För
genomförande av beräkningen har programmet Soundplan version 8.2 använts.

Trafikuppgifter
I bilden nedan redovisas de trafikuppgifter för olika vägavsnitt som använts som indata till
beräkningen.

MILJÖINVEST AB
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MILJÖINVEST AB

BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN

2020-06-01

Terrängmodell
En tredimensionell terrängmodell har byggts upp utifrån digital geografisk information som
inköpts från Metria.
Terrängmodell

Beräkningens omfattning
Beräkningar har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivån i området samt vid
bostadshusets samtliga fasader.

Redovisning av resultat
Resultatet av bullerberäkningen redovisas som översiktliga bullerutbredningskartor med
ekvivalent och maximal ljudnivå samt som en detaljerad karta med ekvivalenta ljudnivåer
där också numeriska värden vid de mest påverkade husens fasader redovisas.
Det bör observeras att bullerutbredningskartor innehåller reflexer från bostadshusen.
Eftersom gällande bullerkrav anges som frifältsvärden (utan reflexer) överskattar kartorna
ljudnivån precis vid husens fasader. Därför skall de numeriska värden som redovisas vid
bostadshusens fasader användas vid en jämförelse med gällande bullerkrav.

MILJÖINVEST AB
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MILJÖINVEST AB

BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN

Bullerutbredningskartor
Ekvivalent ljudnivå - översikt

Ekvivalent ljudnivå – detaljerad med numeriska värden vid fasader

MILJÖINVEST AB
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2020-06-01

MILJÖINVEST AB

BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN

2020-06-01

Maximal ljudnivå - översikt

Sammanfattande bedömning
Beräkningarna visar att gällande riktvärden för befintlig bebyggelse (ekvivalent ljudnivå 55
dBA och maximal 70 dBA) klaras vid samtliga bostadshus med undantag för de 2 hus som
är lokaliserade närmast E20. Båda husen har en fasad där riktvärdet överskrids med 1
respektive 2 dBA.

Norrköping 2020-06-01

Kenneth Karlsson
MiljöInvest AB

MILJÖINVEST AB
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Revidering av reglemente för gemensamma
hjälpmedelsnämnden (KS 2020/245)
Förslag till revidering av reglemente har arbetats fram gällande
deltagande i nämnden på distans. Reviderat reglemente för den
gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås godkännas med
redovisade tillägg, under förutsättning av motsvarande beslut hos
respektive huvudman
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•

KS beslutsförslag

Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2020-06-16
Utkast till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 20202022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 110

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till reglemente för den
gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns för Region
Västmanlands del, att gälla från och med 2020-10-012022-12-31.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar
likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Region Västmanland

Blad

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

RF
2020-06-16
Organ

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 16 juni 2020
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 59

Revidering av reglemente för regionstyrelsen och nämnderna
RV200598

Reglementena för regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden, kultur- och folkbildningsnämnden, patientnämnden, den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden och
den gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås revideras för att möjliggöra deltagande på distans. Tillägget är utformat i enlighet med kommunallagen 6 kap. 24 §
och 5 kap. 16 §, vilket innebär att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra i
realtid och i övrigt delta på lika villkor.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Reviderat reglemente för regionstyrelsen godkänns med redovisade tillägg.
Reviderat reglemente för kollektivtrafiknämnden godkänns med redovisade
tillägg.
Reviderat reglemente för kultur- och folkbildningsnämnden godkänns med
redovisade tillägg.
Reviderat reglemente för patientnämnden godkänns med redovisade tillägg.
Reviderat reglemente för gemensamma ambulansdirigeringsnämnden
godkänns med redovisade tillägg, under förutsättning av motsvarande beslut
hos respektive huvudman.
Reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns
med redovisade tillägg, under förutsättning av motsvarande beslut hos
respektive huvudman.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2020-06-23

Anderas Weiborn
Ordförande

Hans Jansson

Ingvar Jonsson

Justerare

Justerare

PROTOKOLLSUTDRAG
RF
2020-06-16

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-06-23 intygas:

Christina Ersson
Rätt utdraget intygas 2020-06-25
Christina Ersson
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PARTER
Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör,
Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat
parter, har inrättat en gemensam nämnd som benämns Hjälpmedelsnämnd.
Region Västmanland är värdregion och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region
Västmanlands organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande
parterna ingånget samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden.
UPPGIFTER
Nämnden ska ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning
på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt
tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk
prestanda.
Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och
policydokument.
Utbud och tjänster ska erbjudas för
•

Daglig livsföring, med undantag nedan*

•

Hjälpmedel för vård och behandling

•

Inkontinenshjälpmedel.

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjuda hjälpmedel enligt nivå 4 och
skolhjälpmedel.
Utanför nämndens ansvarsområde faller*
•

Ortopedtekniska hjälpmedel

•

Synhjälpmedel

•

Hörseltekniska hjälpmedel

Parterna har möjlighet att av Hjälpmedelscentrum köpa service av verksamhetsutrustning enligt nivå 4 hjälpmedel.
Finansierings- och patientperspektiv
Utifrån ett finansierings- och patientperspektiv har nämnden följande uppgifter inom
hjälpmedelsområdet.
1. Utarbetar mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som
föreläggs parterna för beslut.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Eva Wilhelmsson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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2. Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas.
3. Utarbetar förslag till avgifter och egenansvar som föreläggs parterna för
beslut.
4. Utarbetar förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem
som föreläggs parterna för beslut.
5. Upprättar, efter samråd med parterna, förslag till budget vilken föreläggs
regionfullmäktige för beslut. I förslaget ska budget för nämndens kansli ingå.
6. Fastställer kompetenskrav för förskrivare.
7. Fastställer handböcker som utgör ett stöd i förskrivningsprocessen.
8. Följer utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.
9. Ansvarar för uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsverksamheten ur ett
användarperspektiv.
10. Svarar för samråd med intresseorganisationerna.
11. Svarar för allmän och riktad information.
12. Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar.
Driftsansvar för Hjälpmedelscentrum
Som driftansvarig för Hjälpmedelscentrum har nämnden ansvar för följande
uppgifter
1. Ansvarar för att Hjälpmedelscentrums verksamhet drivs ekonomiskt och
rationellt och med hög kvalitet.
2. Upprättar, efter samråd med parterna, ett budgetförslag för
Hjälpmedelscentrum, vilket ingår i nämndens budgetförslag som föreläggs
regionfullmäktige för beslut.
3. Fastställer verksamhetsplan utifrån regionens plan och
Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning, vilken ska anmälas till
regionfullmäktige.
4. Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av
Hjälpmedelscentrum.
5. Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment.
6. Svarar för lagerhållning och distribution av hjälpmedel.
7. Svarar för specialanpassning av hjälpmedel.
8. Svarar för service och reparation av hjälpmedel.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Eva Wilhelmsson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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9. Svarar för informations- och samordningsfunktionen för
inkontinenshjälpmedel.
10. Svarar för att tillhandahålla konsulentkompetens.
11. Svarar för utbildning, information och rådgivning till förskrivare och kunder.
RÄTT ATT HÅLLA SIG INFORMERAD
Nämnden har rätt att själv besluta om att låta sig informeras om de frågor inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst som bedöms vara relevant för fullgörande av sitt
uppdrag.

FÖRÄNDRING AV NÄMNDENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER
Om nämndens ansvar och befogenheter förändras ska detta godkännas av samtliga
parters fullmäktige genom ett reviderat reglemente.
LEDAMÖTER
Nämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionen utser fem ledamöter och fem
ersättare och kommunerna utser varsin ledamot och varsin ersättare.

MANDATPERIOD
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari
året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i länet.
ORDFÖRANDE
Regionfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande. Ordförande ska
nomineras från regionen (regionstyrelsen) och vice ordförande ska nomineras av
kommunerna. Ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens arbete. Om
varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträdet, utser
nämnden annan ledamot att fullgöra ordförandes uppgifter vid sammanträdet.
Om ordföranden för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
ARBETSUTSKOTT
Inom nämnden utses ett arbetsutskott som förbereder ärenden till nämnden.
Arbetsutskottet består av ordförande och vice ordförande samt en ledamot från
regionen och en ledamot från kommunerna.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Eva Wilhelmsson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖR ANNAN ÄN LEDAMOT
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig i överläggningarna.
Ersättare från parti som inte har ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin
mening antecknad till protokollet.
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del därav ska en
ersättare från regionen eller den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i
ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund
av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som inställer sig
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har
trätt in i ledamotens ställe. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett
sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag
inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Rätt att närvara vid nämndens sammanträden och att yttra sig i överläggningarna
tillkommer ansvarig tjänsteman, verksamhetschef samt hälso- och
sjukvårdsdirektören eller annan på nämndens begäran.
ERSÄTTNING
Ersättning utgår till ledamot och ersättare enligt respektive kommuns och regionens
egna bestämmelser. Nämndens sekreterare anmäler till respektive kommun och
regionen vilka som varit närvarande vid sammanträdet, varefter varje part ansvarar
för ersättningen.
TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDEN
Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Nämnden bör hålla minst
tre sammanträden per år. Sammanträde ska även hållas när minst en tredjedel av
ledamöterna begär det eller ordförande finner att det behövs.
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Eva Wilhelmsson
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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Före varje sammanträde med Hjälpmedelsnämnden ska nämndens ledamöter och
ersättare få en kallelse och preliminär föredragningslista, som regel en vecka före
sammanträdet. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
ANMÄLAN AV FÖRHINDER
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, samt själv
kalla in ersättare.
FÖREDRAGNING
Föredragning inom nämnden sker av ordföranden eller på dennes uppdrag av någon
av parternas tjänstemän. Nämnden kan uppdra beredning och föredragning av visst
ärende eller viss grupp av ärenden åt en eller flera särskilda ledamöter eller åt någon
av parternas tjänstemän.
PROTOKOLL
Protokollet justeras av nämndens ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas
skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens beslut delges dem som är berörda
av besluten. Fullständiga protokoll delges parterna samt regionens revisorer.
Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens justerade protokoll anslås på
respektive parts anslagstavla.
SEKRETERARE OCH KANSLIFUNKTION
Regionen tillhandahåller till nämnden ansvarig tjänsteman, sekreterare och
kanslifunktion. Kostnaderna fördelas mellan regionen och kommuner enligt
samverkansavtal.
VERKSAMHETSCHEF
Verksamhetschef för Hjälpmedelscentrum utses av hälso- och sjukvårdsdirektören
efter samråd med nämnden och ställs till nämndens förfogande.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Eva Wilhelmsson
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UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordförande och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

DELEGATION
Nämnden får uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter och/eller
ersättare eller åt tjänsteman att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller
viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i Kommunallagens 6 kap 38 §. Beslut
som fattas på delegation ska anmälas till nämnden, som bestämmer hur det ska ske.
Nämnden fastställer en delegationsordning där det även framgår om
verksamhetschef/motsvarande får rätt att vidaredelegera. Beslut som fattats på
vidaredelegation ska anmälas till chefen, vilken i sin tur ska anmäla delegationsbeslut
i den ordning nämnden bestämmer.
REDOVISNING AV VERKSAMHETEN
Nämnden ska varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Årsberättelsen ska
tillställas respektive parts fullmäktige under första kvartalet efter verksamhetsåret.
REVISION OCH ANSVARSFRIHET
Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en av de
samverkande parterna. Revisorerna kan samarbeta vid revisionen.
Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden.
ANSVARSFRIHET
Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden.
ARKIV
För vården av nämndens arkiv gäller det reglemente som regionfullmäktige fastställt.
INTERN REFERENS
Fastställd av regionfullmäktige 2019-11-19 § 138

Utfärdad av:
Godkänd av:

Eva Wilhelmsson
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Utfärdad av:
Godkänd av:

Eva Wilhelmsson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-09-02

Sida 1 (1)

KS 2020/245

Adressat

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Vår handläggare

Josephine Härdin, kanslichef
0227-600 223

Revidering av reglemente gemensamma
hjälpmedelsnämnden (KS 2020/245)
Förslag till revidering av reglemente har arbetats fram gällande deltagande i
nämnden på distans. Reviderat reglemente för den gemensamma
hjälpmedelsnämnden föreslås godkännas med redovisade tillägg, under
förutsättning av motsvarande beslut hos respektive huvudman.

Josephine Härdin
Kanslichef
Kungsörs kommun

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556771-5494

Momsregnr:
SE5567715494001

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Revidering av förbundsordning för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
(KS 2020/241)
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs av kommunfullmäktige i november 2010 i samband med
bildandet av förbundet. Den senaste revideringen gjordes i
kommunfullmäktige den 16 september 2019, § 132.
Förbundsordning behöver kompletteras med tillsyn över
sprängämnesprekursorer exklusive tillståndsprövning.
Tillståndsprövningen ligger inte hos oss, det ligger på
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till förbundsordning
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-20
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 111

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med
1 oktober 2020.
Beslutet gäller under förutsättning att den godkänns även av
Arboga kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Arboga kommun, VMMF

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-09-02

Sida 1 (1)

KS 2020/241

Adressat

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Vår handläggare

Josephine Härdin, kanslichef
0227-600 223

Revidering av förbundsordning Västra Mälardalens
myndighetsförbund (KS 2020/241)
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs av
kommunfullmäktige i november 2010 i samband med bildandet av
myndighetsförbundet. Den senaste revideringen gjordes i kommunfullmäktige
den 16 september 2019, § 132.
Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och avser
förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter. Förbundsordning behöver
kompletteras med tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive
tillståndsprövning. Tillståndsprövningen ligger inte hos oss, det ligger på
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
I samverkan med myndighetsförbundet och Arboga kommun föreslås
ändringsdatum till 1 oktober 2020, under förutsättning att medlemmarna fattar
samma beslut.

Josephine Härdin
Kanslichef
Kungsörs kommun

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556771-5494

Momsregnr:
SE5567715494001

Antagen av kommunfullmäktige i Arboga den 25 november 2010, § 7
Reviderad den 20 december 2012, § 176
Reviderad den 20 februari 2014, § 12
Reviderad den 26 oktober 2017, § 112
Reviderad den 13 september 2018, § 96
Reviderad den 12 september 2019, § 100
Reviderad den xx 2020, § xx
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsör den 22 november 2010, § 24
Reviderad den 10 december 2012, §130
Reviderad den 10 februari 2014, § 15
Reviderad den 13 november 2017, § 154
Reviderad den 17 september 2018, § 97
Reviderad den 16 september 2019, § 132
Reviderad den xx 2020, § xx

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundet benämns Västra Mälardalens Myndighetsförbund och
har sitt säte i Arboga kommun.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i Västra Mälardalens Myndighetsförbund är Arboga och Kungsörs kommuner.
§ 3 Syfte
Ändamålet med kommunalförbundet är att genom ett gemensamt ansvar för
den verksamhet som regleras i 4 § skapa förutsättningar för minskad sårbarhet, ett bättre resursutnyttjande, en starkare kompetensbas och en förbättrad
medborgarservice för att därigenom skapa bättre förutsättningar för att tillhandahålla en rättssäker, kvalitetsstark och effektiv verksamhet till förbundsmedlemmarna och kommunmedlemmarna.
§ 4 Förbundets uppgifter
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet samt de övriga uppgifter som enligt
lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden.
Förbundets ansvarsområde omfattar kommunernas uppgifter enligt följande
lagar med förordningar, allmänna råd och lokala stadgar.
-

tillsyn och prövning enligt miljöbalken
livsmedelslagen, foder och animaliska biprodukter
lag om tobak och liknande produkter
alkohollagen inom området gällande folköl
lag om handel med vissa receptfria läkemedel
strålskyddslagen
tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive tillståndsprövning
pröva ansökningar om strandskyddsdispens

1 (7)

-

lag om färdigställandeskydd
plan och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar som
avser planläggning i kap 2-7 samt rådgivning kring dessa frågor
den prövning och tillsyn inom naturvårdslagstiftningen som ankommer
på kommunen
prövning om medgivande i fastighetsbildningsfrågor enligt fastighetsbildningslagen 4 kap 15, 25 och 25a §§ samt överklagande av tillståndsoch fastighetsbeslut enl. 15 kap 7 §
anläggningslagen enligt 21 §
ledningsrättslagen 19 §
klimat- och energirådgivning

Förbundet ska därutöver med uppmärksamhet följa utvecklingen inom verksamhetsområdet samt hos medlemskommun och dess organ göra de framställningar som förbundet finner på kallade, avge yttranden i ärenden som
remitteras till förbundet och medverka i kommunernas planering där frågor
inom förbundets ansvarsområde berörs.
Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de
områden och i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer.
§ 5 Samrådsgrupp
För hantering av medlemsfrågor som rör förbundet ska medlemmarna i förbundet inrätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av kommunstyrelsernas presidium och kommuncheferna i medlemskommunerna.
§ 6 Förbundets organisation
Kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inom sig inrätta utskott eller
tillsätta andra beredningsorgan.
§ 7 Förbundsdirektionen
Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare som ska utses av
respektive medlems fullmäktigeförsamling enligt följande:
• Arboga kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare
• Kungsörs kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare
Direktionen väljs för fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 januari
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Direktionen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Posterna som ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan Arboga
och Kungsörs kommuners företrädare. Ordförandeposten utses under första
året ur kretsen av Kungsörs kommuns ledamöter i förbundet och vice ordföranden ur kretsen av Arboga kommuns ledamöter.
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Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet och sättet att utse ledamöter
och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val
av direktion.
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlemskommun som
ledamoten. Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den
ordning i vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen.
Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden.
§ 8 Revisorer
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås
av samråd med övriga förbundsmedlemmar.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
direktionen.
§ 9 Insyn och rapportering
Medlemmarna i förbundet, har genom sina respektive kommunstyrelser rätt
till insyn i förbundet.
Direktionen ska varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna.
Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som
medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ,
för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller
andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.
§ 10 Dialog
Direktionen ska ha en löpande dialog med medlemskommunerna om frågor
som rör budget, mål, inriktning, omfattning och kvalitet i verksamheten.
Direktionen och medlemskommunerna ska träffas för dialogmöten minst två
gånger per år. Vid dessa möten ska utöver frågor som rör mål, inriktning,
omfattning och kvalitet sådana frågor som rör dialog och förtroende behandlas.
§ 11 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlemskommun i förbundet genom framställan av fullmäktige eller
kommunstyrelsen
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
3 (7)

•
•

revisorerna
chefen för förbundets tjänstemannaorganisation

§ 12 Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i
Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare samt
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande närvaro- och yttranderätt.
§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets anslagstavla finns på Arboga kommuns webbplats. Av rättsäkerhetsskäl ska informationen inte återges självständigt på flera webbplatser.
Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivande om protokollsjustering samt
kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag
eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen 9 kap
10 § det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
§ 14 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet enligt § 4 ska i den mån de inte täcks
på annat sätt täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Bidrag ska erläggas enligt den fastställda budgeten med en fjärdedel per kvartal i förskott.
Inbetalningen ska vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i respektive januari, april, juli och oktober månader.
Det kommunala bidraget ska fördelas på respektive medlemskommun enligt
följande fördelningstal:
Arboga 60 %
Kungsör 40 %
Inför varje ny mandatperiod eller vid omfattande förändring av uppdragets
omfattning, ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer
som över tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar. Överenskommelse
om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun.
§ 15 Fastställelse av taxa
Förbundsdirektionen tar årligen fram förslag till taxor och beräkningsgrunder
för de verksamheter som överförts från medlemskommun till förbundet för
fastställelse i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Förslag om
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taxa ska lämnas från förbundet till medlemskommunerna senast 30 september.
Förbundet ska för sin verksamhet ha gemensamma taxemodeller och gemensamma taxenivåer ska eftersträvas för samtliga i förbundet ingående medlemskommuner om inte lagstadgade hinder möter.
§ 16 Lån, borgen m.m.
Förbundet får inte uppta lån, träffa avtal om finansiell leasing, ingå borgen
eller ställa annan säkerhet utan samtliga medlemskommuners godkännande.
Förbundet får dock träffa avtal om operativ leasing av personbilar.
§ 17 Andel i tillgångar och skulder.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar
och skulder i förhållande till medlemskommunens ansvar för kostnadstäckning enligt 14 §.
Nu angivna fördelningsgrund ska också tillämpas för täckande av brist för
det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten
samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar som föranleds av förbundets
upplösning.
§ 18 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen har att årligen fastställa en budget för förbundet inom den ram
som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den
kommande treårsperioden.
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten i enlighet
med vad som stadgas i 8 kap. 14 § kommunallagen.
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad.
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i § 14.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmarna.
§ 19 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Arboga kommun.
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Ordföranden ska uppbära arvode enligt Arboga kommuns arvodesregler
med en omfattning av 15 % och för vice ordföranden är uppdragets omfattning 15 %.
§ 20 Inträde av ny medlem
Beslut om ny medlems inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna. Ny medlemskommun har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter.
§ 21 Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år räknat
från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Om förbundsmedlem begär utträde ska förbundet likvideras.
§ 22 Likvidation och upplösning
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av
medlem i förbundet eller av likvidatorn.
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i första hand
fördelas mellan medlemmarna i förbundet, sådan egendom som inte fördelas
mellan medlemmarna ska förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om
annat. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som
rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning
för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en
av medlemmarna i förbundet. När berättelsen och redovisningshandlingarna
delgetts samtliga medlemmar är förbundet upplöst.
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte
som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga
medlemmar i förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
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Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller
om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov
av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.
§ 23 Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej
kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska på egen hand utse skiljeman.
§ 24 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/kommunstyrelse, ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.
§ 25 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 oktober 2019.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Ändring av regler för färdtjänst – till och från
arbete (KS 2020/234)
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollektivtrafiken.
Socialnämnden föreslår att arbetsresor och vuxenstudier ska
erbjudas färdtjänstberättigad till samma taxa som ett ordinarie
periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under
förutsättning att
- läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och från
arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av allmänna kommunikationer
- den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och arbetsplatsen
Vidare föreslås att resorna ska betalas med fast månadskostnad
som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarkort för
vuxen.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom socialförvaltningens förslag gällande principbeslut om arbetsresor med
färdtjänst. Detta till rabatterat pris under förutsättning att läkarintyg
stärker att den enskilde inte kan ta sig till och från arbetet med egen
bil eller med allmänna kommunikationsmedel.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2020-06-16, § 50 jämte tjänsteskrivelse 2020-05-29
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-13
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 112

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att arbetsresor och resor till
vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kommun
inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas den färdtjänstberättigade till samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den
allmänna kollektivtrafiken. Detta under förutsättning att läkarintyg
styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej kan
användas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14
Detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgifter
inom socialtjänsten.
De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 oktober 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-05-29

Sida 1 (2)

SN 2019/96

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Avdelningschef Kenneth Pettersson

Principbeslut beträffande färdtjänstresa till och
från arbete
Socialnämnden har lämnat uppdrag till socialförvaltningen att, tillsammans med
jurist, utreda regelverket runt arbetsresor till och från arbete med färdtjänst för
färdtjänstberättigade. Efter överläggning med jurist föreslås följande:
Arbetsresor
Färdtjänstberättigad bör beviljas arbetsresor med färdtjänst till rabatterat pris givet förutsättningen att läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och
från arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av allmänna kommunikationer.
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstuderar.
Taxor och avgifter
Arbetsresor ska betalas med en fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen. Vid arbetsresa över länsgräns gäller
Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan
förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid varje enskild
resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor. Resor i tjänsten beviljas inte, eftersom de ska bekostas av arbetsgivaren.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige besluta att
-

arbetsresor och vuxenstudier inom Kungsör kommun eller till annan kommun
inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas den färdtjänstberättigade till
samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-05-29

-

SN 2019/96

detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgifter inom socialtjänsten.

Lena Dibbern
Förvaltningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Kenneth Pettersson
Avdelningschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-06-16

§ 50
Principbeslut beträffande färdtjänstresa till
och från arbete (SN 2019/96)
Socialnämnden har lämnat uppdrag till socialförvaltningen att, tillsammans med jurist, utreda regelverket runt arbetsresor till och
från arbete med färdtjänst för färdtjänstberättigade.
Efter överläggning med jurist föreslår socialförvaltningen att arbetsresor och vuxenstudier ska erbjudas färdtjänstberättigad till
samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna
kollektivtrafiken. Detta under förutsättningen att
- läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och från
arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av allmänna kommunikationer
- den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och arbetsplatsen
Vidare föreslås att resorna ska betalas med fast månadskostnad
som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarkort för
vuxen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29

SN överläggning

Eva-Carin Sandbom (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet.

Beslut

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsör kommun
eller till annan kommun inom ett normalt pendlingsavstånd ska
erbjudas den färdtjänstberättigade till samma taxa som ett
ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken

-

detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgifter inom socialtjänsten.

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-08-13

Sida 1 (1)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Principbeslut om arbetsresor med färdtjänst

Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom socialförvaltningens förslag
gällande principbeslut om arbetsresor med färdtjänst.
Frågan har prövats tillsammans med jurist som anser att en färdtjänstberättigad
person också bör beviljas rätt till arbetsresor med färdtjänst. Detta till rabatterat
pris under förutsättning att läkarintyg stärker att den enskilde inte kan ta sig till
och från arbetet med egen bil eller med allmänna kommunikationsmedel.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag
till beslut gällande principbeslut beträffande färdtjänstresa till och från arbetet
och för vuxenstudier under förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och
allmänna kommunikationsmedel ej kan användas.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-09-14

§
Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund (KS 2020/203)
KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av
Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över
om VMKF fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad
önskemålet var 2006 då förbundet startade.
Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar
som visar att VMKF har en effektiv organisation men att det också
finns förbättringspotential som vi vill lyfta fram och gärna få till
ett arbete kring.
Kommundirektörerna i medlemskommunerna Kungsör, Arboga,
Köping och Surahammar har tillsammans tagit fram ett antal förslag till fortsatt process vilka i stort överensstämmer med rapportens förslag. Förslagen har presenterats för direktionen och ligger
nu för beslut i respektive kommunfullmäktige. Förslagen är att
samordningen av processer ses över, att se över beställningarna/
basöverenskommelserna, fakturaskanningen i sin helhet och att
stödfunktionerna till förbundet ses över.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommundirektörerna i Kungsör, Arboga, Köping och
Surahammar tjänsteskrivelse 2020-04-28
• KPMG:s rapport 2020
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 94

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

samordningen av processer ses över av extern aktör med förslag till lösning under 2020

•

vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser över beställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstämmer med behov och möjlig leverans

•

fakturaskanningen ses över i sin helhet

•

stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt
som möjligt för kommunerna
Protokollsutdrag till

Arboga kommun, Köpings kommun, Surahammars
kommun, Västra Mälardalens kommunalförbund, akten

2020-04-28

Förslag utifrån rapport från KPMG gällande VMKF
KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun utifrån
fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra Mälardalens
Kommunal Förbund (VMKF) för att se över om VMKF fortfarande är en effektiv
organisation utifrån vad önskemålet var 2006 då förbundet startade.
KPMG fick uppdraget att genomföra en referensanalys av hur VMKF bedriver
sin verksamhet med avseende på ekonomi och kvalité i jämförelse med
strukturellt liknande kommuner.
Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt
referensanalysen uppvisar de största avvikelserna.
Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande verksamhet
utifrån de mål, behov och förväntningar som medlemskommunerna har på
verksamheten som VMKF bedriver.
Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar som visar att
VMKF har en effektiv organisation men att det också finns förbättringspotential
som vi vill lyfta fram och gärna få till ett arbete kring.
Vi anser självklart att samtliga delar som belyses i rapporten ska beaktas men
nedan angivna punkter hanteras särskilt då vi anser att dessa får störst betydelse
och ger snabbast utveckling av samverkan mellan förbundet och kommunerna.
Samordning av processer
Då flera kommuner samt förbundet ska samordnas i olika processer sker det ofta
sk ”energiläckage” så det är av största vikt att samtliga processer fungerar bra
och effektivt. Här har KPMG föreslagit att VMKF ska få uppdraget att kartlägga
dessa processer och sedan föreslå hur de kan samordnas och effektiviseras. Vår
bedömning är att en utomstående aktör bör vara den som kommer med förslag
om samordning och effektivisering. Det är aldrig lätt att föreslå en sådan sak om
sin egen organisation som dessutom ska uppfattas positivt av samtliga
medlemskommuner. Här ser vi möjligheten att komma fram med ett snabbare
och bättre förslag genom extern medverkan.
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Beställningar
Kommunerna behöver se över, tillsammans med VMKF, beställningar eller de
basöverenskommelser som finns mellan kommunerna och VMKF så att
beställningarna överensstämmer med det behov av service och leverans som
efterfrågas och som är möjligt att leverera. En sådan översyn kan leda till ändrade
beställningar eller ändrat arbetssätt hos VMKF så att vi är överens mellan
kommuner och förbund av vad som ska levereras.
Fakturaskanning
Rapporten pekar på att outsourca fakturaskanningen och vi vill att detta ses över i
sin helhet. Det finns ytterligare delar i detta som måste belysas innan vi kan säga
att en outsourcing är det mest effektiva.
Stödfunktioner
En särskild översyn kring de stödfunktioner som behövs inom VMKF bör också
belysas och ses över så att dels förbundet får det stöd som krävs för att bedriva en
så pass stor organisation men också så att det blir den mest kostnadseffektiva
lösningen för samtliga kommuner som är aktiva inom VMKF. Rapporten pekar
på en lösning där en kommun ansvarar även för förbundets HR och en annan för
det stöd och den hjälp de kan få inom ekonomi.
Rapporten pekar också på att lönekontoret inte är lika kostnadseffektivt som
övriga delar inom förbundet. Skälet till detta kan säkert vara flera men där skulle
möjligheten kanske finnas till att finansiera ökat stöd kring HR.
En sådan lösning kräver att vi tillsammans ser över vilka möjligheter som finns
eller om vi ska lösa det på något annat sätt. Helt klart är att vi måste se över det
och lösa frågan så att det blir ett bra stöd för förbundet och så effektivt som
möjligt.
VMKF:s roll är samtidigt en service och stödfunktion till medlemskommunerna
och ett stort fokus bör finnas kring det stöd och den service som förväntas men
som också kan vara möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Här finns en
utvecklingspotential som vi tror det bör arbetas för som kan kopplas till de
basöverenskommelser som skrivs mellan förbundet och kommunerna.

Sida 2 (3)

2020-04-28

Förslag till fortsatt process
Att samordningen av processer ses över av extern aktör med förslag till lösning
under 2020.
Att vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser över
beställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstämmer med behov
och möjlig leverans.
Att fakturaskanningen ses över i sin helhet
Att stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjliga stöd till
förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna.

Claes-Urban Boström

Annica Andersson

Sara Schelin

Kommundirektör

Kommundirektör

Kommunchef

Martina Nordin
Kommunchef
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Översyn
Västra Mälardalens
Kommunalförbund
2020

Sammanfattning
Bakgrund

Rekommendationer i korthet

Västra Mälardalens kommunalförbund – VMKF, startade 2006 i syfte
att möjliggöra effektiv samverkan mellan kommunerna, Kungsör,
Arboga, Surahammar och Köping. Nu, 14 år efter etableringen av
VMKF, vill man nu se över om Kommunalförbundet på bästa sätt
möjliggör effektiv samverkan.

Ge förbundet i uppdrag att arbeta med utveckling och samordning av
gemensamma processer.

Resultat
Kostnadsjämförelser med strukturellt liknande kommuner indikerar att
förbundets medlemskommuner har lägre kostnader inom majoriteten
av de områden som förbundet ansvarar för. Driftskostnaderna inom
förbundet har ökat något de senaste åren men ökningen har skett i takt
med att även antalet anställda i medlemskommunerna ökat.
Det finns ett visst gap mellan den beställning/uppdrag som givits till
förbundet, förväntningarna från medlemskommunernas förvaltningar
och förbundets leveranser. Detta gäller i stor utsträckning
förväntningarna på förbundets service och tillgänglighet samt
utvecklingsarbete. Det finns ett behov av att tydliggöra för samtliga
förbundets uppdrag, ansvar och vilken nivå av service som är beställd.
Översynen visar på att det finns utvecklingspotential i förbundet och
samarbete och kommunikation mellan förbundet och
medlemskommunerna. Effektiviseringar kan uppnås genom att ge ett
tydligare uppdrag till förbundet att arbeta med utveckling och att
samordna medlemskommunernas och förbundets gemensamma
processer. Det finns även ett behov av att utveckla kommunikationoch informationsflöden mellan förbundet och medlemskommunerna.

Genomför insatser för att underlätta kommunikation och förståelse för varandras
verksamheter
Se över beställningen till förbundet och säkerställ att den överensstämmer med
de behov som finns i medlemskommunerna.

Hitta en alternativ hantering av fakturaskanning
Medlemskommunerna tar ansvar för förbundet på samma villkor
Direktionen agerar på de behov som finns i förbundets verksamheter
Se över möjligheten att hantera förbundets ekonomi- och HR-funktioner inom
medlemskommunernas organisationer
Se över möjligheten att ge upphandlingsenheten uppdraget att projektleda
upphandlingar över direktupphandlingsgränsen
Ta fram/tydliggör rutiner för kommunikation och information mellan förbundet
och medlemskommunerna
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Vår förståelse av uppdraget
Bakgrund

Uppdraget har genomförts i nedan steg:

Västra Mälardalens kommunalförbund – VMKF, startade 2006 i syfte att möjliggöra
effektiv samverkan mellan kommunerna, Kungsör, Arboga, Surahammar och Köping.
Nu, 14 år efter etableringen av VMKF, vill man nu se över om Kommunalförbundet på
bästa sätt möjliggör effektiv samverkan.

1.

Central nivå VMKF. Uppdragsbeskrivning och analys av nu samordnade
funktioner: dvs IT-avdelning, Löneavdelning, Specialistfunktion och
ekonomifunktion

2.

Kommunal nivå – Arboga, Köping, Kungsör och Surahammars
stabsfunktioner och förvaltningsledning. Effektanalys

Syfte

3.

Gap-analys ambition 2006, behov och förväntningar 2019 mot effektutfall
2019. Förslag för ev. effektivisering

KPMG ska genomföra en översyn av VMKF:s verksamhet i syfte att undersöka
huruvida VMKF möjliggör effektiv samverkan baserat på kommunernas rådande
omständigheter och de framtida behov och utmaningar kommunerna står inför de
kommande 15 åren. :

•

Genomföra en referensanalys av hur VMKF bedriver sin verksamhet med
avseende på ekonomi och kvalité i jämförelse med strukturellt liknande kommuner.

•

Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt
referensanalysen uppvisar de största avvikelserna.

•

Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande verksamhet utifrån
de mål, behov och förväntningar som medlemskommunerna har på verksamheten
som VMKF bedriver

Förväntat resultat
Genomlysningen ska resultera i en analys av VMKF:s utvecklingsområden för att
möjliggöra effektiv samverkan baserat på kommunernas nuläge och framtida
utmaningar inom en 15 års period.
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Kommunalförbund

Vad är ett kommunalförbund?
Kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner för hantering av
kommunala angelägenheter. Kommuner som bildat ett kommunalförbund mellan sig
blir medlemmar i förbundet. Även om förbundet är bildat av medlemskommunerna är
det en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från
medlemmarna.
Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för hela sitt område.
Organisationen är uppbyggd på ett liknande sätt som en kommun eller region med ett
eget fullmäktige eller direktion. Medlemskommunerna ska vara representerade i
direktionen. I varje kommunalförbund ska finnas en förbundsordning som fastställer
förbundets uppgifter, organisation och styrning.
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Organisation och uppdrag

Västra Mälardalens Kommunalförbund: bakgrund
Bildande och medlemskommuner
Västra Mälardalens Räddningsförbund bildades 2004 av Kungsör, Köping och Arboga
kommuner. Under 2006 ombildades räddningsförbundet till Västra Mälardalens
Kommunalförbund (VMKF). I och med ombildandet till kommunalförbund tillkom en
administrativ förvaltning med ansvar för uppgifter inom löneadministration,
inköpsfunktion, beredskapshandläggning samt IT och tele.
Av beslutsunderlag framgår att följande effekter förväntades uppnås i och med
bilandet av kommunalförbundet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Högre kvalitet, med möjlighet till specialisering
Bättre servicenivå
Minskad sårbarhet
Större utvecklingspotential
Minskade IT/systemkostnader
Förmånliga upphandlingar med större volym
Mer attraktiva arbetsplatser för våra medarbetare med stimulerande
arbetsuppgifter och arbetsmiljö
Kostnadsbesparingar

Räddningsförbundet ombildas till Västra
Mälardalens kommunalförbund.
Förvaltning med verksamhet inom
administration tillkommer.

2004

2006

Västra Mälardalens
Räddningsförbund bildas av
Kungsör, Köping och Arboga
kommuner

Surahammars kommun inträdde som medlemskommun i förbundet 2012.
Inledningsvis överlämnades drift och support av IP-telefoni till förbundet och
kommunen har sedan successivt lagt över ytterligare uppgifter och ansvar på
förbundet. I dagsläget (våren 2020) ingår Surahammars kommun i samarbetet
rörande IT, telefoni, skanning, upphandling och pensionshandläggning. Förbundet har
även tillfälligt ansvar för bostadsanpassning.
Ansvarsområden
Förbundets ansvar och uppgifter har sedan bildandet förändrats något sidan
bildandet. Idag utförs uppgifter inom IT, telefoni, skanning, personaladministration,
upphandling, pensionshandläggning, säkerhetssamordning, krisberedskap,
bostadsanpassning, parkeringstillstånd, arkiv (specialistfunktion), webb och intranät.
I vilken utsträckning uppgifter och ansvar har överlämnats till förbundet varierar något
mellan medlemskommunerna.
Kommunalförbundet utför även uppgifter för ett antal av de kommunala bolagen.

Surahammars kommun inträder
som medlem i förbundet.
Överlämnar inledningsvis drift och
support av IP-telefoni till förbundet

2011

2012

VMKF övertar ansvar
bostadsanpassning och
tillståndsprövning för parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Arboga kommun överför sin ITverksamhet och personal till förbundet

2014

Ansvarsområden inom
pensionshandläggning och
fakturaskanning tillkommer.
Surahammar går med i
Upphandling.

2016

Medlemskommunerna initierar
en översyn av förbundet.

2017

Gemensam arkivarietjänst placeras i förbundet.
Renhållningsverksamheten överförs från VMKF till
VafabMiljö.
Lönekontoret i Arboga flyttar till de gemensamma
lokalerna i Köping.
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Organisation och styrning
Organisation

Förbundsdirektion

VMKFs förbundsordning, senast reviderad år 2019, fastställer förbundets
ändamål, uppgifter och organisation. Verksamheten är organiserad i två
förvaltningar, (i) förvaltning för räddningstjänst samt (ii) förvaltning för
driftfrågor, övriga överlämnade myndighetsuppgifter, administrativ service
och konsultativ stödverksamhet. Den senare förvaltningen svarar även för
förbundets interna administration. Förvaltningarnas ansvar och uppgifter
finns upptaget i förbundsordningen. Inom den administrativa förvaltningen
finns totalt 75 medarbetare.

Beredningsutskott
direktionen

Ledningsgrupp

Administrativ förvaltning

Räddningstjänst

Styrning och ledning
Förbundet styrs av en direktion som ansvarar för att (i) fastställa budget, (ii)
fastställa övergripande mål för förbundets verksamhet, (iii) besluta i
ärenden av större vikt samt (iv) leda och samordna planering och
uppföljning av förbundets ekonomi och verksamheter.
Direktionen består av tre ledamöter och ersättare vardera från Köping,
Arboga och Kungsörs kommuner samt en ledamot och ersättare från
Surahammars kommun. Samtliga kommuners kommunstyrelseordförande
är ledamöter i förbundsdirektionen och är även direktionens
beredningsutskott. Ordförandeskapet och vice ordförandeskap roterar
vartannat år mellan ledamöterna från Köping, Arboga och Kungsörs
kommuner. Direktionen sammanträder ca fyra gånger per år.

Löneavdelningen

Specialistavdelningen

Ekonomiavdelningen

IT-avdelningen

Kommentarer
Förbundet har två förvaltningschefer (räddningschef res. administrativ chef) men saknar
förbundsdirektör. Detta innebär att det saknas en tydlig och samlad ledning av hela förbundet.
Direktionens styrning är på en väldigt övergripande nivå. Uppdragen till förbundet går inte
genom direktionen utan kommer direkt från medlemskommunerna. Direktionen behöver inte
vara involverad i den operativa verksamheten men det är i dagsläget oklart vad direktionen
har för roll i förbundet.

Förbundets ledningsgrupp består av kommundirektörer/-chefer från
respektive kommun. Ledningsgruppen har i uppdrag att (i) samordna
budgetprocess, (ii) bereda ärenden samt (iii) vara den sammanhållande
instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan
medlemskommunerna och förbundet.

Surahammars kommuns ställning i förbundet är något oklar då kommunen inte deltar i
samtliga delar. Vid direktionsmöten avhandlas ärenden som berör samtliga kommuner först
och sedan lämnar Surahammars representant mötet. Surahammar har dock formellt samma
ansvar för hela förbundet som övriga medlemskommuner.

Kommundirektören/-chefen i ordförandekommunen har ett särskilt ansvar
att förbereda ärenden till direktionen tillsammans med förvaltningscheferna
inom förbundet.

Vidare leder Köpings, Arbogas och Kungörs kommuners fördjupade samverkan till att frågor
som rör förbundet diskuteras i andra forum. Det finns därför en upplevelse av att ärenden som
tas upp i direktionen redan diskuterats färdigt.
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Kommunalförbundets uppdrag
Uppdrag

Räddningstjänst

Vilka uppdrag som har överlåtits till kommunalförbundet varierar mellan de olika
medlemskommunerna (se tabell nedan). Utöver medlemskommunerna utför förbundet
uppgifter på uppdrag av fler kommunala bolag och förbund. Inkluderat
medlemskommunernas organisationer genomför förbundet uppdrag i varierande grad
för 19 organisationer.

Denna utredning inkluderar inte förbundets andra förvaltning, räddningstjänst. Den
administrativa förvaltningen hanterar dock även räddningstjänstens administrativa del,
såsom löne- och ekonomiadministration. En utredning angående Västra Mälardalens
Räddningstjänsts eventuella framtida medlemskap i Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund (MBR) genomfördes under början av 2020. I utredningen
konstateras att räddningstjänst får administrativt stöd från den administrativa
förvaltningen ”utan egentlig prislapp, men till en betydande kostnad”.

Basöverenskommelser tas årligen fram mellan förbundet och respektive
medlemskommun. Överenskommelserna reglerar vilka delar och omfattning som ingår
i tjänsten samt förutsättningar för uppdragets genomförande.
Tjänstebilagor tas fram för respektive tjänst som beskriver tjänsten såsom uppdragets
innehåll, kommunens åtagande för en god leverans, uppföljning och kvalitet,
tillgänglighet mm. Av basöverenskommelserna med tjänstebilagor framgår även
finansieringsprinciper för respektive tjänst.

Organisation

IT

Telefoni

Skanning

Lön

Pension

Upphandling

Parkerings- BostadsKrisSäkerhetsArkiv
tillstånd anpassning beredskap samordning (specialist)

Köpings kommun

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kungsörs kommun

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arboga kommun

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Surahammars kommun

x

(x)

x

x

x

Webb

Intranät

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x= Är kund

(x) = Köper delar av tjänst

= Inte kund, VMKF kan leverera tjänst
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Kommunalförbundets uppdrag forts.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen ansvarar för den interna ekonomiadministrationen för hela förbundet, inklusive räddningstjänst. Avdelningen ansvarar även för skanning av
leverantörsfakturor på uppdrag av medlemskommuner och bolag.

Specialistavdelningen
Specialistavdelningen består av 11 medarbetare, inkl. chef, och hanterar fyra av förbundets uppdrag:
Inköp och upphandling. Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att samordna upphandlingar av varor och tjänster över
gränsen för direktupphandling. Upphandlingsfunktionen ska även tillgodose behov av specialkompetens inom upphandlingsområdet och agera inköpscentral över där
det är lämpligt.
Arkiv. Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. Medlemskommunerna ansvarar för löpande arkivbildning och arkivvård.
Säkerhetssamordning och krisberedskap. Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhetssamordning och krisberedskapsfrågor som stöd
för medlemskommunerna i deras uppgifter enligt lagen om extraordinär händelse i fredstid hos kommuner och landsting mm. Säkerhetssamordning och krisberedskap
är två olika organisationer.
Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med en funktionsnedsättning. Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i dessa ärenden.
Medlemskommunerna ska svara för administrativa kostnader samt bidragskostnader.

Löneavdelningen
Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade till lönehantering och pensionshandläggning. Utöver detta ansvarar
förbundet även för support och utbildning avseende processer och system kopplade till personal- och löneadministrationen.
Löneavdelningen består av totalt 16 medarbetare inklusive avdelningschef. På avdelningen finns medarbetare som arbetare som (i) lönehandläggare, tio medarbetare,
(ii) lönespecialist, en medarbetare som hanterar kvalificerade ärenden samt statistik, (iii) systemförvaltare, tre medarbetare som är systemförvaltare för systemen
Personec, TimeCare, WINLAS samt Utdata samt (iv) arbetsledare, en medarbetare som hanterar pensioner och ekonomi.

IT-avdelningen
Inom IT och telefoni ansvarar förbundet för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support inom IT och telefoni. IT-avdelningen ansvarar även för
växelfunktion och reception åt samtliga medlemskommuner, Surahammars kommun har dock egen växelpersonal. Avdelningen utför tjänster på uppdrag av samtliga
medlemskommuner samt 13 kommunala bolag/förbund/gemensam nämnd.
IT-avdelningen består av 31 medarbetare, inkl. avdelningschef, som arbetar inom ett av tre områden:
Drift och teknik. 22 medarbetare som arbetar med drift av system samt helpdesk för medlemskommunerna.
Systemförvaltning. Tre medarbetare som arbetar som förvaltingsledare.
Telefoni. Fem medarbetare, varav en är arbetsledare och övriga är telefonister
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Finansiering och
kostnadsjämförelse

Budet och finansiering
Budget

Kommunbidrag/kostnader per medlemskommun 2019 (tkr)

Budget för förbundet ska enligt förbundsordningen fastställas av direktionen inom
den ram för respektive enhet som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige
beslutat. Ramarna ska anges före juni månads utgång. Direktionen ska fastställa
budgeten under oktober månad. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret. När budget fastställs bestäms
storleken bidragen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet.

Finansiering

Köping

Arboga

Kungsör

Surahammar

Direktion/revision

Kommunbidrag

137

75

46

44

Finansiering

Administrativ chef

Kommunbidrag

652

357

221

Finansieringsprinciperna för respektive verksamhet inom förbundet finns angivna i
förbundsordning samt i de basöverenskommelser som träffas mellan förbundet
och respektive kommun årligen.

Ekonomiadministration

Kommunbidrag

911

498

309

Lönekontor

Kommunbidrag

5066

2772

1721

120*

Upphandling

Kommunbidrag

755

755

755

755

Bidrag och tillstånd

Kommunbidrag

698

382

237

**

Beredskap

Kommunbidrag

495

495

495

Arkivarie

Kommunbidrag

381

208

129

Oförutsett

Kommunbidrag

37

20

13

IT/Tele

Per enhet

26777

11282

8000

8602

Skanning***

Per faktura

225

118

50

103

Samtliga tjänster finansieras genom kommunbidrag med undantag för telefoni, IT
och skanning där debitering sker per enhet respektive per faktura.
Surahammars kommun har tidigare inte betalat kommunbidrag för förbundets OHkostnader. År 2019 var första året som Surahammar betalade kommunbidrag för
direktion och revision. År 2020 kommer Surahammar även betala kommunbidrag
för ekonomiadministration och administrativ chef.

Tjänst/kostnad

Kommentarer
Det har framkommit att medlemskommunernas budgetprocesser inte är
synkande med varandra eller förbundet. Detta har lett till att förbundets ramar
inte angetts i juni månad. Detta försenar förbundets budgetprocess och
försvårar för förbundets planering.

Surahammars kommuns ställning i förbundet och i relation till övriga
medlemskommuner blir något oklar då de tidigare inte betalat kommunbidrag
för förbundets OH-kostnader. Kommunen har erbjudit sig att medfinansiera OHkostnaderna tidigare men frågan har inte hanterats av förbundet. Surahammars
kommun har formellt samma ansvar för förbundet, oavsett vilka uppdrag de
lämnat till förbundet, men har i praktiken inte haft samma ekonomiska ansvar.

* Handläggning av pensioner.
** Surahammars kommun debiteras separat för bostadsanpassning
**Kostnad: 5,41 kr/faktura. Beräkning utifrån volym 2018.
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Budet och finansiering, forts.
Fördelningstal
Kommunbidragen beräknas genom fördelningstal. Fördelningstalen är baserade på
befolkningstal med undantag för upphandlingsverksamhet och
beredskapssamordnare som har fördelats jämt mellan de kommuner som har tjänsten.
Från 1 januari 2020 gäller nya fördelningstal. De nya fördelningstalen baseras på:
▪

Befolkningstal: krisberedskap, bidrag/tillstånd, säkerhetssamordnare,
arkivverksamhet, systemförvaltning och investering kommungemensamma
system.

▪

Styckpriser: IT, telefoni, lön, skanning.

▪

Särskilda modeller:
▪

Upphandling. Kostnad fördelas 60/40 mellan kommun och bolag

▪

Systemförvaltning av system som delas av kommuner, bolag och
kommunalförbund. Kostnaden fördelas utifrån respektive organisations antal
PC på bordet. Kommunernas står för 2 andelar av investeringskostnader och
bolag för en andel.

▪

Verksamhetssystem. Kostnad fördelas till respektive kommun/förvaltning.

▪

Direktion ledning och stödfunktioner, kostnader för oförutsett. Kostnaderna
fördelas på respektive verksamhet. Avdelningarna betalar kostnader för OH
enligt separat nyckel.

▪

Revision. Kostnad fördelas 25 % per medlemskommun.

Kommentarer
Vi noterar att de fördelningstal som användes innan 1 januari 2020 leder till att
Köpings kommun, som den till invånarantal största kommunen, får i jämförelse låga
kostnader för upphandlingsverksamhet.
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Kostnadsjämförelse
Följande avsnitt innehåller kostnadsjämförelser mellan förbundets medlemskommuner och kommuner som är strukturellt lika dessa. Jämförelsen syftar till att ge
en indikation om hur kostnaderna för de verksamheter som kommunalförbundet ansvarar ser ut i jämförelse med andra kommuner.

Om jämförelsen

Övergripande kostnadsjämförelse

Då det saknas öppen data rörande de kostnadsposter som är inkluderade i
jämförelsen har information samlats in genom att förfrågningar har skickats till ett antal
utvalda kommuner. De kommuner som har fått en förfrågan har valts ut för att
strukturellt liknar medlemskommunerna baserat på strukturkostnad, befolkning och
skattekraft. Totalt har 16 kommuner tillfrågats och av dessa har 11 tillhandahållit
samtliga eller delar av de uppgifter som efterfrågats.

Diagrammet nedan visar en övergripande jämförelse av de totala kostnaderna för
upphandlingsverksamhet, löneadministration, bidrag/tillstånd, skanning samt IT/telefon
mellan medlemskommunerna och genomsnittet för liknande kommuner.
Jämförelsen indikerar att den totala kostnaden är lägre i samtliga kommuner jämfört
med genomsnittet för liknande kommuner.

Kostnadsjämförelsen ska endast ses som en indikation på skillnader mellan
kommunerna och är inte en exakt jämförelse då det finns skillnader mellan
kommunerna vilka exakta kostnader som är inkluderade i de olika posterna.

Surahammar

Beredskapssamordnare har inte inkluderats i jämförelsen då medlemskommunerna
erhåller stadsbidrag för detta.

Kostnadsjämförelse 2019 (tkr)*

Arboga

Kostnader för direktion/revision, administrativ chef, ekonomiadministration, arkivarie
samt kostnader för oförutsedda händelser har inte inkluderats i jämförelsen. Detta då
en jämförelse mellan dessa kostnader mellan förbundet och andra kommuner inte
skulle bli rättvisande.

Smedjebacken, Tanum, Vårgårda, Götene, Säter

Arboga

Götene, Tanum, Vårgårda, Tidaholm

Kungsör

Götene, Tanum, Vårgårda, Tidaholm

Köping

Köping

Surahammar

Kungsör

Strukturellt liknande kommuner

Surahammar

Genomsnitt liknande kommuner Surahammar

Arboga

Genomsnitt liknande kommuner Arboga

Kungsör

Genomsnitt liknande kommuner Kungsör

Köping totalt

Genomsnitt liknande kommuner Köping

Vetlanda, Gislaved, Kumla, Eslöv, Lindesberg

0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

* Jämförelsen för Surahammars kommun inkluderar upphandlingsverksamhet, skanning samt IT/Telefoni
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Kostnadsjämförelse, forts

Av de tillfrågade kommunerna är det 9 som har lämnat
uppgifter om handläggningskostnader för bostadsbidrag
och parkeringstillstånd. Av dessa är det 5 som endast har
lämnat uppgifter gällande bostadsbidrag då
parkeringstillstånd inte särredovisas. Jämförelsen är därför
inte rättvisande.

Surah
Köpin Kungs Arbog amma
g
ör
a
r

Då kostnaderna för upphandling tidigare fördelats jämt
mellan medlemskommunerna är Köping kommuns
kostnader betydligt lägre än genomsnittet för liknande
kommuner, då det är den största av medlemskommunerna.
Den jämna fördelningen av kostnader leder även till att
övriga medlemskommuners får bära en högre kostnad sett
till deras storlek.

Kostnad upphandlingsverksamhet 2019 (tkr)
Surahammar
Genomsnitt liknande kommuner
Arboga
Genomsnitt liknande kommuner
Kungsör
Genomsnitt liknande kommuner
Köping
Genomsnitt liknande kommuner

0

1000

1500

2000

2500

Arboga
Genomsnitt liknande kommuner
Kungsör
Genomsnitt liknande kommuner
Köping
Genomsnitt liknande kommuner

0

Utöver detta kan även tilläggas att Surahammar tillfälligt
gått med i Bostadsanpassningen i förbundet under
2019/2020. Detta har skett inom befintlig ram, utan att
enheten utökats personellt.
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500
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700

Kostnad löneadministration 2019 (tkr)
Köping Kungsör Arboga

Jämförelsen med strukturellt liknande kommuner indikerar att
kostnadsnivån för löneadministration ligger på en liknande
nivå som med jämförbara kommuner. Undantaget är Kungörs
kommun som har en något lägre kostnad.

500

Kostnad bidrag/tillstånd 2019 (tkr)
Köping Kungsör Arboga

Jämförelsen av kostnader för upphandlingsverksamhet
indikerar att samtliga medlemskommuner har lägre
kostnader är genomsnittet för strukturellt liknande
kommuner.

Arboga
Genomsnitt liknande kommuner
Kungsör
Genomsnitt liknande kommuner
Köping
Genomsnitt liknande kommuner
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4000
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Kostnadsjämförelse, forts
Suraham
mar

Genomsnitt liknande kommuner

Arboga

Genomsnitt liknande kommuner

Genomsnitt liknande kommuner

Köping

Kostnaderna för IT, telefoni och skanning är lägre i
medlemskommunerna jämfört med genomsnittet för
strukturellt liknande kommuner.

Kungsör

Kostnad IT, telefoni och skanning 2019 (tkr)
Surahammar

Arboga

Kungsör

Köping
Genomsnitt liknande kommuner

0

I de uppgifter som vi mottagit från de tillfrågade
kommunerna för kostnadsjämförelsen är kostnader för
skanning till stor del inkluderad i kostnaderna för
IT/telefoni. För ett antal kommun har det dock varit möjligt
att bryta ut kostnaden för skanning. Jämförelsen är med ett
litet antal kommuner men ger ändå en indikation om
kostnadsskillnader.

Jämförelsen indikerar att samtliga medlemskommuner har
högre kostnader för skanning än de strukturellt liknande
kommuner som är inkluderade. Undantaget är Lindesberg
som har betydligt högre kostnader.

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Kostnad skanning 2019* (tkr)
Köping
Lindesberg
Kumla
Vetlanda
Kungsör
Arboga
Vårgårda
Surahammar
Säter
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*Kostnad för medlemskommuner i VMKF är en beräkning utifrån volym 2018.
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Kostnadsutveckling drift
Driftredovisningen beskriver utfallet i förhållande till
budgeterade kostnader och intäkter.
Diagrammet visar driftsredovisningen per avdelning
över de senaste 10 åren. Driftskostnaderna för
avdelningarna har ökat något under perioden. Den mest
markanta ökningen har dock skett inom
Specialistavdelningen som därför bryts ner mer
detaljerat i diagrammet nedan.
IT-avdelningen har ingen driftbudget då kostnader och
intäkter ska vara samma. Diagrammet visar när
avdelningen gått över budget (över noll) respektive
under budget (under noll). Fram till år 2017 redovisades
dock driftkostnader för webbdesign och
systemkoordinator separat, dessa poster hade då en
driftbudget men ingår från 2017 i IT.

Driftredovisning 2009-2019 (tkr)
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Direktion/revision

Administrativ chef

Ekonomiavdelningen

IT-avdelningen

Specialistavdelningen

Löneavdelningen

Driftredovisning Specialistavdelningen 2009-2019 (tkr)
Kostnadsutvecklingen inom specialistavdelningen visar
att driftkostnaderna har ökat under de senaste 10 åren.
Kostnadsökningen har framför allt skett från år 2014 och
framåt.
Den största ökningen har skett inom upphandling/inköp
där driftskostnaderna har ökat från 870 tkr år 2009 till 2
836 tkr år 2019. Den största förändringen var mellan
åren 2013 och 2014 då upphandlingsenheten utökade
sin bemanning, 2013 med assistent och 2014 med
upphandlare, i syfte att möta medlemskommunernas
behov av specialistkompetens. År 2015 utökades
bemanningen inom krisberedskap.
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Utveckling av volymer och arbetsuppgifter
Driftkostnad (tkr) per årsarbetare i medlemskommunerna*
4,00
3,50

Kostnader utifrån volym

3,00

Antalet anställda i medlemskommunerna påverkar arbetsbelastningen och kostnaden
även för förbundet. Fler anställda innebär fler löner som ska handläggas, fler enheter
(datorer och telefoner) och bör även innebära fler som kontaktar förbundets help desk.

2,50
2,00
1,50

Antalet årsarbetare i medlemskommunerna har ökat något sedan 2009, från totalt 3
559 år 2009 (exkl. Surahammar) till 5 003 år 2018 (inkl. Surahammar). Förbundets
driftkostnad per årsarbetare har under denna period inte förändrats markant.
Kostnaden per årsarbetare sjönk något 2012 när Surahammar gick med i förbundet.

Under perioden har även arbetsuppgifter tillkommit såsom handläggning av pensioner,
systemförvaltning, arkiv för kommunernas personalakter, personalstatistik och
systemadministration.

0,50
0,00
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* Årsarbetare i Surahammars kommun är inkluderade från år 2012.

Utveckling antal löner/handläggare
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Löner/handläggare (antal)

Diagrammet över utvecklingen av antalet löner per lönehandläggare visar att det
genomsnittliga antalet löner har ökat de senaste 10 åren. Antalet lönehandläggare
under perioden har varit mellan 10 (2009-2017) och 12 (2018-2019) tjänster. Det
genomsnittliga antalet löner per handläggare har alltså ökat under perioden.

1,00

Löner/månad (antal)

Diagrammet till höger visar förbundets driftkostnad, utifrån driftredovisning, fördelat på
det sammanslagna antalet årsarbetare i medlemskommunerna. Här bör noteras att
förbundet även utför uppgifter på uppdrag av andra organisationer, såsom kommunala
bolag.

18

Kostnader i relation til kvalitet
Fortsatt arbete med effektiviseringar
Jämförelserna med strukturellt liknande kommuner indikerar att förbundets
medlemskommuner har lägre kostnader inom majoriteten av de områden som
förbundet ansvarar för. Driftskostnaderna inom förbundet har ökat något de senaste
åren men att ökningen har skett i takt med att även antalet anställda i
medlemskommunerna ökat.

Effektiviseringar och förbättringar måste dock ske utan att det uppstår
övervältringskostnader för medlemskommunernas verksamheter. Fokus ska även
fortsättningsvis vara att underlätta för medlemskommunernas verksamheter.
Förändringar hos förbundet som leder till att kostnader och arbetsbelastning
trycks ut till kommunernas verksamheter är inte en effektivisering.

Låga kostnader, eller lägre kostnader än andra, innebär dock inte att per automatik att
verksamheten är effektiv eller att kvalitén i leveransen inte behöver förbättras. Fokus
bör ligga på att arbeta vidare med kostnadseffektiviseringar och ökad kvalitet. Detta
kan göras t.ex. genom att utveckla och arbeta med enhetliga kvalitetssäkrade
processer och intern kontroll som en del i processerna.
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Kvalitet i leveranser til
medlemskommunerna

Uppföljning av kvalitet i verksamheten
Kvalitetsuppföljningar genomförs kontinuerligt av förbundets verksamheter och sammanställs årligen i ett index, nöjd kund-index (NKI). Resultatet redovisas
årligen i förbundets årsredovisning.
Kvalitetsuppföljningar, NKI
Diagrammet nedan visar resultatet av NKI (nöjd kund index) de senaste fem åren.
Förbundet samtliga verksamheter har höga NKI-resultat.
År 2018 och 2019 har resultatet sjunkit något jämfört med tidigare år, det är dock
fortfarande ett högt resultat. År 2018 förändrades metoden för kvalitetsuppföljning
vilket innebär att de frågor som ingår i uppföljningen har förändrats, det är möjligt att
detta har påverkat resultatet. Årsredovisningen för 2019 visar att NKI för hela den
administrativa förvaltningen på förbundet har ökat med 1,7 sedan föregående år.
Svarsfrekvensen 2019 var på mellan 9,6 % (telefoni) och 35 % (upphandling).
Variationerna i svarsfrekvens beror delvis på att antalet mottagare för enkäterna även
varierar, mellan 7 486 mottagare (IT/telefoni) och 19 mottagare (upphandling).
Svarsfrekvensen har ökat jämfört med året innan.

De kvalitetsuppföljningar som genomförs av förbundet visar på goda resultat. Även om
nöjdheten enligt indexet har gått ner de senaste två åren är det höga resultat. Indexet
ligger på en liknande nivå inom samtliga verksamheter, även för åren 2018-19 då
resultatet gått ner.

Kommentarer
Vid intervjuer med representanter från medlemskommunerna lyfts dock att det är
många uppföljningar som skickas ut och det ifrågasätts om dessa skickas till de
personer som är bäst lämpade att svara. Vidare ifrågasätts om de frågor som ställs i
uppföljningarna kan fånga upp kvaliteten i leveransen.

Resultat NKI 2014-2019
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Kvalitet i leverans: medlemskommunernas perspektiv
I detta avsnitt sammanställs för vad som framkommit under översynen rörande hur kvaliteten i leveranser från förbundet upplevs. Sammanställningen är gjord
utifrån intervjuer med representanter från medlemskommunerna.

Medlemskommunernas upplevelse av kvalitén

Kvalitet och service: Upphandling

Hur kvalitén i VMKFs leveranser upplevs varierar både mellan och inom
medlemskommunerna. Verksamheter inom förbundet har beskrivits fungera väl av
vissa representanter från medlemskommunerna medan andra beskriver dem som
problemområden. Generellt har många framfört att kontakterna med förbundet
fungerar bra om de får tag på ”rätt person”, vem som är ”rätt person” varierar också
mellan olika kommuner.

•

Service och stöttning i upphandlingar. Medlemskommunernas behov av stöttning
inom upphandlingsområden varierar mellan olika verksamhetsområden, beroende
på hur stor vana och erfarenhet det finns av att genomföra upphandlingar. Flera
kommunrepresentanter beskriver att upphandling upplevs som svårt, krångligt och
tidskrävande. Det efterfrågas ökade möjligheter att få stöttning vid upphandlingar.
Stöttningen kan t.ex. gälla framtagande av kravställningar inför upphandling eller
handfast stöd vid enklare upphandlingar.

•

Arbetsuppgifter som läggs på medlemskommunernas verksamheter. Det beskrivs
att frågor som man skulle vilja att upphandlingsenheten hanterar läggs över på
medlemskommunernas verksamheter. Mycket av arbete som rör upphandling
beskrivs fortfarande ligga kvar hos medlemskommunerna.

•

Projektledning av upphandlingar. Flera kommunrepresentanter har tagit upp att de
önskar att upphandlingsenheten tar ett större ansvar för projektledningen av
upphandlingar. Upphandlingsenheten uppges komma in för sent i
upphandlingsprocessen.

•

Personalbrist. Det finns en upplevelse av att personalbrist inom upphandling leder
till upphandlingsenheten inte har möjlighet att ge snabb och tillräcklig service.

Vid intervjuer lyfts flera generella förbättringsområden såsom:
•

Bättre kommunikation/dialog med och information från förbundet t.ex. rörande
servicefönster och möten

•

Möjlighet till snabb kontakt och problemlösning

•

Snabbare handläggning

•

Ökat fokus på och driv i utvecklingsarbete

Vid intervjuer hos samtliga medlemskommuner har erfarenheter av bristande
kvalitet i leveranser och service inom framför allt områdena upphandling,
löneadministration och IT tagits upp.
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Kvalitet i leverans: medlemskommunernas perspektiv, forts
Kvalitet och service: löneadministration

Kvalitet och service: IT och telefoni

•

Kvalitetssäkring av lönehanteringsprocessen. Flera kommunrepresentanter har lyft
behovet av att utveckla och kvalitetssäkra lönehanteringsprocessen och
löneavdelningens rutiner. Det har framförts att det återkommande sker
felaktigheter i lön- och arvodeshantering samt vid ändringar av anställningar i
systemet.

•

Närheten till verksamheten. Flera av de intervjuade framför att servicen och
möjligheten till att få snabb hjälp har påverkats negativt av att IT lagts över på
förbundet. Man saknar att ha en IT-tekniker på plats som snabbt och smidigt kan
hjälpa till med situationer som uppstår i vardagen.

•

•

Utvecklingsarbete. Utvecklingstakten upplevs som långsam och skulle behöva
drivas tydligare från förbundet men i dialog med medlemskommunernas
verksamheter.

•

Handläggningstider. Handläggningstider beskrivs som långa. Ärenden ligger kvar
länge i servicedesk innan de hanteras. Återkommande exempel har varit behovet
av att snabbt registrera nyanställningar så att användar-ID och e-poster kan
beställas från IT innan anställningen börjar. Detta har enligt uppgifter inte fungerat
vid ett antal tillfällen.

Service och tillgänglighet. Servicenivån från IT beskrivs som personbunden,
servicen och kunskapsnivån är bra om man får tag på rätt person. Det uppges att
ärenden tar längre tid att lösa. Vid intervjuerna har även lyfts en önskan om att ITs
help desk ska vara öppen även under lunchtid, det är under lunch som
kommunens medarbetare oftast har tid att ringa till helpdesk. Help desks svarstider
är långa och det händer att man inte får återkoppling på ärenden.

•

Kommunikation. Kommunikationen rörande servicefönster och tider när tekniker är
på plats uppges inte fungera. IT-avdelningen för inte en dialog med
medlemskommunernas verksamheter rörande när ett servicefönster är passande
att ha utifrån att verksamheterna ska påverkas så lite som möjligt.

•

Förståelse för kommunernas verksamheter. Under intervjuerna har det beskrivits
att det finns en upplevelse av att lönehandläggare inte har tillräcklig förståelse för
kommunernas verksamheter. Detta leder dels till felaktigheter i handläggningen
men även att medarbetare får felaktig information när de kontaktar
löneavdelningen i olika frågor.

•

Flexibilitet. Löneavdelningen beskrivs inte vara tillräckligt flexibel i sina arbetssätt,
det saknas förmåga att se när man kan frångå rutiner för att lösa ett ärende mer
effektivt. Stor del av arbetet rörande löner ligger på kommunernas verksamheter
genom självservice.

•

Service. Stor del av arbetet och kostnaderna för lönehanteringen har tryckts ut till
medlemskommunernas verksamheter genom att mer ska registreras av
medarbetarna själva genom självservice. Kvalitén i leveranser och service uppges
variera inom löneavdelnignen beroende på vilken handledare man haft kontakt
med.

Kommentarer
Intervjuerna med representanterna från medlemskommunerna visar på att det finns
ett antal förbättringsområden i förbundets leveranser. Kritiken handlar i stora drag
om att förbundet inte lever upp till de förväntningar och behov som finns hos
medlemskommunernas verksamheter. Detta gäller dels leveranserna men också till
stor del i kommunikationen och bemötandet.
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Förbundsperspektivet
Som en del i granskningen har även representanter från förbundet intervjuats. Intervjuerna har dels syftat till att insamla information om förbundets verksamheter
men även del för att få deras syn på förutsättningarna att genomföra det uppdrag de fått av medlemskommunerna.

Förbundets upplevelse av sina förutsättningar
Från förbundet finns en upplevelse av att det finns stora förväntningarna från
medlemskommunerna på vad förbundet ska klara av att genomföra.
Det har uppfattats som att det finns en uttalad vilja från medlemskommunerna att
samarbeta och samordna sina processer. I praktiken finns dock en motvilja hos
medlemskommunerna att ändra och anpassa sina arbetssätt. Till exempel genom att
medlemskommunerna använder sina egna blanketter för underlag till
lönehandläggarna.
Önskar om ökad flexibilitet har uppfattats av förbundet. Flexibilitet kan dock inte ske
på bekostnad av rättssäkerheten och effektivitet. Förbundet behöver följa sina rutiner
för att minimera risker för misstag och felaktigheter i handläggning.
Det finns en vilja inom förbundet att arbeta mer med och driva utveckling men det
upplevs inte finnas rätt förutsättningar för detta. Förbundet saknar tid, resurser och ett
tydligt mandat att driva utvecklingsfrågor.

Kommentarer
Det finns ett gap mellan medlemskommunernas förväntningar på förbundet och vad
förbundet har förmåga att leverera.
Det finns ett behov av att hitta en balans mellan effektivitet, rättssäkerhet och
flexibilitet. Förbundet finns till för medlemskommunerna, för att ge service till och
underlätta för de verksamheter som finns hos kommunerna. Samtidigt riskerar för
stor flexibilitet att få negativa effekter på effektivitet och kvalitet. Skillnaderna mellan
kommunernas arbetssätt och blanketter kan vara små men skapar mer jobb för
förbundet och skillnaderna ökar risken för fel i handläggningen.
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Kvalitet i leverans: Symptom, orsaker och resultat
Under utredningen har ett antal områden identifierats som bristande gällande kvalitén i förbundets leveranser till medlemskommunerna. På kommande sidor har
dessa områden analyserats i syfte att tydliggöra symptom, orsak och resultat av dessa upplevda brister i kvalitet samt ge förslag på en väg framåt.
Övergripande för hela förbundet har framför allt två områden identifierats som problemområden: (i) kommunikation och (ii) tillit till förbundet.

Kommunikation
Symptom

Orsak

Servicefönster som inte
samplanerats med
kommunerna och som inte
informerats om i tid.

Rutiner för kommunikation
i det löpande arbetet i
vardagen är inte tydliga
alternativt inte kända.

Otydligt när tekniker är på
plats i kommunen

Resultat
Irritation och frustration i
vardagen.
Ärenden blir inte lösta i tid när
tekniker och personal i
kommunens verksamheter går
om varandra.

Väg framåt
Tydliggör vilken information som ska delges
kommunernas verksamheter. Vilken information,
när den ska delges samt varför.
Tydliggör rutiner för tidsbokning samt bekräftelse
av tid som tekniker från förbundet är på plats i
kommunen.

Tillit till förbundet

Symptom

Orsak

Förbundet kliver inte fram
och tar ansvar för utveckling
och samordning.

Förbundet upplever inte att
det har mandatet att driva
utveckling och samordning.
Förslag till utveckling som
lämnas accepteras inte av
medlemskommunerna.

Resultat
Förbundets uppdrag blir spretigt
och inte effektivt.
Det saknas samordning mellan
kommunerna i de uppdrag som
ges förbundet.
Otydlighet i vem som har mandat
att fatta beslut rörande förbundet.

Väg framåt
Tydliggör vilket uppdrag förbundet har att arbeta
med utveckling och samordning. För att uppdraget
ska kunna genomföras krävs att förbundet:
1.

Har mandat att fatta de beslut som krävs.

2.

Har resurser att arbeta med utveckling.

3.

Äger processerna.

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

25

Kvalitet i leverans: Symptom, orsaker och resultat
Upphandling
Symptom

Orsak

Upphandling upplevs som en
svår och utdragen process.

Upphandlingsenhetens
uppdrag och ansvar är inte
tydligt kommunicerad.

Verksamheterna upplever att
de inte får stöttning i
upphandlingsprocessen.

Projektledarskapet är inte
tydliggjort.
Hög arbetsbelastning och
begränsade resurser.

Resultat
Medlemskommunernas verksamheter
är missnöjda med den service de får.
Upphandlingar tar längre tid.
Ifrågasättande av
upphandlingsenheten.

Väg framåt
Ansvar och uppdrag behöver tydliggöras i
medlemskommunernas verksamheter. Det finns idag
förväntningar om att upphandlingsenheten ska hantera frågor
som ligger hos verksamheterna, såsom kravställan vid
upphandling och direktupphandlingar.
Tydliggör var projektledarskapet för upphandlingar ligger.

IT/Tele
Symptom

Orsak

Saknar närheten till IT.

Svårt att få snabb hjälp i
vardagen.
Vill ha ”vår” IT-tekniker.

Beställningen från
kommunerna motsvarar inte
de behov och för-väntningar
som finns i verksamheterna.
Nuvarande servicenivå jämförs
med när IT fanns på plats i
kommunen.

Resultat
Missnöje med den service som
verksamheterna får från IT.
Stora variationer i hur service från IT
upplevs av verksamheterna.

Väg framåt
Se över de serviceavtal (SLA) som finns mellan förbundet och
kommunerna för att säkerställa att de överensstämmer med de
faktiska behoven.
Ändrade beställningar kan dock leda till ökade kostnader då det
innebär mer jobb och större krav på beredskap hos IT-enheten.
Medlemskommunerna behöver titta på behov/önskemål i
relation till kostnaden och göra en prioritering.

Lön
Symptom

Orsak

Upplevelse av att lön inte
förstår verksamheten.

Hög personalomsättning.

Utvecklingsarbetet går
långsamt.

Hög arbetsbelastning och
begränsade resurser.

Saknar flexibilitet.

Medlemskommunerna har
olika rutiner.

Resultat

Väg framåt

Fel i lön- och arvodesutbetalningar.

Ge löneavdelningen i uppdrag samt resurser för att samordna
och äga lönehanteringsprocessen. Skillnader i rutiner för lönoch arvodeshantering skapar merjobb och ökar risken för fel i
hanteringen.

Utvecklingsarbetet nedprioriteras för
att lösa vardagen.

Detta innebär att medlemskommunerna måste anpassa sig till
den gemensamma lönehanteringsprocess som tas fram.

Bristande tillit till löneavdelningen.

Ärenden blir liggande länge.
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Avslutande
diskussion och
rekommendationer

Vad är Västra Mälardalens kommunalförbund?
Under genomförandet av översynen av förbundets organisation har det framkommit att synen på vad VMKF är varierar, både inom och mellan
medlemskommunerna och förbundet. Detta avsnitt syftar till att belysa de olika synsätt som finns samt vad förbundet faktiskt är.

Vad förbundet är

Synen på förbundet
Synen på kommunalförbundet i medlemskommunerna och i
förbundet varierar från att förbundet är i princip en kommunal
förvaltning till att det är ett företag som säljer tjänster. Nedan listas
ett urval av beskrivningar av vad förbundet är som framkommit
under arbetet med översynen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En femte, eller fjärde, kommun
Extern serviceorganisation
Intern serviceorganisation
Företag som säljer tjänster till kommunen
Driftorganisation som ska ta emot
beställningar från kommunen
En förvaltning med samma (spar)krav som
övriga förvaltningar
Inte en del av kommunen, ”Vi och dem”tänk

Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för
hela sitt område. Västra Mälardalens kommunalförbund är på så sätt
”den femte kommunen”.

Surahammar

Köping

Arboga

Kungsör

Kommunalförbund är som associationsform inte
avsedd att hantera en verksamhet och
redovisning utifrån händelser och verksamhetens
innehåll under ett enskilt år för respektive
kommun. Samverkansorganisationens
konstruktion är istället till för att hantera hela det
geografiska området kollektivt oaktat inom vilken
enskild kommuns gränser som händelsen
uppstår. Detta kan jämföras med
räddningstjänstförbund där medlemmarna bär ett
kollektivt ansvar för kostnaderna oaktat var i
förbundets geografiska område som bränder och
olyckor sker.

VMKF

Detta är av vikt när förbundets finansiering
diskuteras. Förbundets hela verksamhet ska
finansieras, inklusive OH-kostnader.
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Gränsdragning och styrning
Gap mellan beställning, förväntningar och leverans
Översynen har visat på att det finns ett visst gap mellan den beställning/uppdrag som
givits till förbundet, förväntningarna från medlemskommunernas förvaltningar och
förbundets leveranser. Detta gäller i stor utsträckning förväntningarna på förbundets
service och tillgänglighet samt utvecklingsarbete. Det finns ett behov av att tydliggöra
för samtliga förbundets uppdrag, ansvar och vilken nivå av service som är beställd.
Västra Mälardalens kommunalförbund jobbar på uppdrag av styrgrupperna bestående
av kommundirektörer/-chefer, ekonomichefer och personal-/HR-chefer. Mottagaren av
förbundets tjänster är dock till stor del förvaltningscheferna i medlemskommunerna,
som bilden till höger illustrerar, samt medarbetare i kommunen.
Mottagaren och uppdragsgivaren/beställaren inom medlemskommunerna är inte
samma personer/funktioner. Detta ställer krav på att styrgrupperna (i) fångar upp vilka
krav och önskemål som finns i kommunernas förvaltningar och (ii) att det
kommuniceras tydligt hur beställningen till förbundet ser ut. Om det inte är tydligt för
mottagarna av förbundets tjänster vilket uppdrag de har och vilka ansvar som ligger
på förvaltningarna riskerar det att leda till ineffektivitet och irritation hos både
medlemskommuner och förbundet.
Medlemskommunernas ansvar för organisationen
Som redan konstaterats i översynen är Surahammars kommuns roll som
medlemskommun i förbundet något oklar. Surahammars kommun är fullvärdig
medlemskommun och har samma ansvar för förbundet i helhet som övriga
medlemskommuner, oaktat vilka uppdrag som kommunen lämnat till förbundet.
Samtliga medlemskommuner har formellt samma ansvar för organisationen som
helhet. Detta gäller även Surahammars kommun.

Beställare

Förbundsdirektion

Mottagare

Kommundirektör

Ekonomichefer

Förvaltningschef

VMKF

HR-chefer

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Avtalssamverkan och OH-kostnader
Genom avtalssamverkan kan kommuner och regioner överlåta utförande av uppgifter
till en annan kommun eller region. Medlemskommunerna i VMKF ägnar sig i praktiken
redan åt avtalssamverkan genom förbundet genom de basöverenskommelser som
träffas med förbudet. Vi ser inte att det i dagsläget skulle innebära en effektivisering att
ersätta förbundet med avtalssamverkan mellan medlemskommunerna.
Vi ser dock att det finns möjligheter för kostnadseffektiviseringar rörande de OHkostnader där förbundet driver kostnaderna, såsom ekonomi- och HR-funktion. Dessa
funktioner kan med fördel hanteras inom en av medlemskommunerna genom avtal
mellan förbundet och kommunen.
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Effektiviseringsvinster genom samordning av processer
Samordning av processer

1

Utöver tydliggörandet av förbundets uppdrag ser vi även ett behov av
att (i) tydliggörande gränsdragningen mellan medlemskommunerna
och förbundet i de gemensamma processerna samt (ii) samordna
processerna. Tydliggörandet av gränsdragningen för att det ska vara
tydligt i vilket skede förbundet går in i processen och hur
ansvarsfördelningen mellan medlemskommunerna och förbundet ser
ut. Samordning av processerna är av vikt för att uppnå
effektiviseringsvinster i förbundet.

Input

Överlämnat till förbundet

Resultat

Kungsör

VMKF

Resultat Kungsör

Köping

VMKF

Resultat Köping

Arboga

VMKF

Resultat Arboga

Surahammar

VMKF

Resultat Surahammar

Till höger illustreras två scenarier som inte är önskvärda:

1.
2.

Medlemskommunernas processer har inte samordnats vilket
leder till att förbundet arbetar i parallella processer.

2

Medlemskommunernas processer samordnads men olika
resultat/output förväntas från förbundet.

Input

Samordning

Överlämnat till förbundet

Kungsör

Resultat Kungsör

Köping

För att uppnå effektiviseringsvinster i förbundet behöver hela
processen samordnas från input till förbundet till resultat/output till
medlemskommunerna. Lokala arbetssätt och rutiner kan finnas hos
respektive kommun men för att uppnå samordningsvinster bör
processerna samordnas innan överlämning till förbundet.

Resultat

Resultat Köping
VMKF

Behovet av ytterligare samordning av processer finns framför allt inom
löneadministrationen. Inom övriga verksamheter, såsom IT, telefoni,
bostadsanpassning och upphandling, är processerna mer
samordnade vilket underlättar för verksamheterna att uppnå
stordriftsfördelar.

Arboga

Resultat Arboga

Surahammar

Resultat Surahammar

Kostnadseffektiviseringar och stordriftsfördelar är svåra att uppnå inom förbundet om inte
processerna är samordnade
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Rekommendationer
Utifrån förbundets och medlemskommunernas nuläge lämnar vi följande rekommendationer för fortsatt utveckling av den framtida samverkan i förbundet:

Rekommendation

Beskrivning
Förbundet ges i uppdrag att kartlägga de gemensamma huvudprocesser som medlemskommunerna och
förbundet arbetar i, samt ta fram förslag på hur dessa processer kan samordnas och effektiviseras. Av de
gemensamma processerna ska det tydlig framgå var gränsdragningen mellan medlemskommuner och
förbund går, dvs. vad som ska hanteras på kommunnivå och vad som ska hanteras av förbundet. Det är av
vikt att gränsdragning och ansvarsfördelning kommuniceras inom både förbundet och
medlemskommunerna.

Ge förbundet i uppdrag att arbeta med
utveckling och samordning av
gemensamma processer.

Uppdraget bör komma med resurser för att arbeta med utvecklingen och samordningen. Förbundet bör äga
processerna från det att överlämnande sker till förbundet.
Vid effektiviseringar måste hela processen tas i beaktande, inte bara den del som hanteras av förbundet.
Effektiviseringar hos förbundet får inte ske på bekostnad av medlemskommunerna genom övervältning av
kostnader från förbundet till kommunernas verksamheter.
Samordning och kartläggning bör ske av samtliga huvudprocesser men löneavdelningens processer bör
prioriteras då behovet är störst inom denna avdelning.
Vid intervjuer med representanter från kommunerna har det återkommande kommit upp att förbundets
medarbetare saknar kunskap om och förståelse för kommunernas verksamheter. Det finns ett behov av att
underlätta kommunikationen mellan förbundet och medlemskommunernas verksamheter.

Genomför insatser för att underlätta
kommunikation och förståelse för
varandras verksamheter

Detta kan ske genom t.ex.
- Dialogmöten och kvalitativa utvärderingar mellan förbundets avdelningschefer och
medlemskommunernas förvaltnings- och ev. verksamhetschefer.
- Verksamhetsbesök hos kommunernas verksamheter
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Rekommendationer
Rekommendation

Se över beställningen till förbundet och
säkerställ att den överensstämmer med
de behov som finns i
medlemskommunerna.

Hitta en alternativ hantering av
fakturaskanning

Medlemskommunerna tar ansvar för
förbundet på samma villkor

Direktionen agerar på de behov som finns
i förbundets verksamheter

Beskrivning
Genomför djupare behovsanalyser i samband med framtagande av basöverenskommelserna. Detta för att
säkerställa att beställningen överensstämmer med de behov och förväntningar som finns hos
medlemskommunernas
Ändrade beställningar, t.ex. utökade öppettider för help desk, kan dock leda till ökade kostnader.
Avvägningar och prioriteringar måste göras mellan önskemål och kostnader

Vi rekommenderar att hantering av fakturaskanning läggs ut på en extern leverantör för att få en
kostnadseffektiv nedtrappning. Kostnaden är relativt hög för medlemskommunerna och verksamheten
kommer antagligen att fasas ut i takt med att fler går över till att använda e-faktura.

Samtliga medlemskommuner har samma ansvar för förbundet i helhet, oaktat vilka uppdrag som
kommunen lämnat till förbundet. Detta innebär att samtliga medlemskommuner tar ansvar för förbundets
OH-kostnader och är aktiva i de beslut som rör förbundet.

Direktionens styrning i förbundet ska vara på en övergripande nivå såsom den är nu. Det är dock av vikt att
direktionen agerar på de behov och utmaningar som finns i förbundets verksamheter.
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Rekommendationer
Rekommendation

Beskrivning

Se över möjligheten att hantera
förbundets ekonomi- och HR-funktioner
inom medlemskommunernas
organisationer

Det finns möjligheter för kostnadseffektiviseringar rörande de OH-kostnader där förbundet driver
kostnaderna, såsom ekonomi- och HR-funktion. Dessa funktioner kan med fördel hanteras inom en av
medlemskommunerna genom avtal mellan förbundet och kommunen.

Se över möjligheten att ge
upphandlingsenheten uppdraget att
projektleda upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen

Ta fram/tydliggör rutiner för
kommunikation och information mellan
förbundet och medlemskommunerna

Det finns ett tydligt uttalat behov av projektledning av upphandlingar hos medlemskommunernas
verksamheter. Uppdraget att projektleda upphandlingar kan ges till förbundets upphandlingsenhet. Detta
kan dock innebära att det kommer krävas personell förstärkning inom upphandlingsenheten vilket kommer
leda till ökade kostnader för förbundet vilket medlemskommunerna behöver ta ställning till först.

Observera att detta är en åtgärd som innebär en kvalitetshöjning, inte en kostnadseffektivisering, utifrån de
behov som uttryckts från medlemskommunernas verksamheter.

Säkerställ att det finns tydliga rutiner för hur kommunikation och dialog ska ske mellan förbundets
avdelningar/enheter och medlemskommunernas verksamheter t.ex. rörande servicefönster och tider när
tekniker är på plats. Av rutinerna ska det framgå i vilka typer ärenden dialog ska ske, när det ska ske
tidsmässigt samt hur.
Det är av särskild vikt att kommunikation sker på ett tydligt sätt i ärenden som innebär hinder eller
komplikationer för medlemskommunernas verksamheter.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Regional utvecklingsstrategi, RUS
(KS 2019/179)
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i
länet. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi
(RUS) i samråd med länets aktörer och samordna insatserna för
genomförandet. Kungsörs kommun har tidigare att lämnat synpunkter på förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi för
Västmanlands län.
Strategisk regional beredning beslutade den 3 april 2020 att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom föreliggande
förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om Covid19.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-18
• Strategisk regional beredningens protokoll 2020-04-03, § 22
• Utkast Regional utvecklingsstrategi 2020-04-14
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 96

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till regional
utvecklingsstrategi inklusive tillägg om covid-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Region Västmanland, akten

Blad

PROTOKOLLSUTDRAG
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SRB
2020-04-03
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Strategisk regional beredning

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 3 april 2020
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 22

Regional utvecklingsstrategi, RUS
Ett förslag till regional utvecklingsstrategi, RUS, redovisas. Beredningen föreslås ställa
sig bakom förslaget inför beslut i regionfullmäktige samt att rekommendera länets
kommuner att ställa sig bakom förslaget.
Maria Linder inleder diskussionen. På en fråga om man behöver ändra RUS:en på
grund av covid-19-pandemin svarar hon att situationen gör att det blir svårare att nå
vissa mål, men eftersom RUS:en sträcker sig till 2030 är målen fortfarande relevanta.
Hon informerar också om att beslut fattas av regionfullmäktige den 16 juni eftersom
fullmäktige i april är inställt.
David Lundgren går igenom de ändringar som gjorts i RUS:en sedan beredningens
förra sammanträde.
Under diskussionen framförs att målet att alla ska ha tillgång till bredband är problematiskt utifrån hushållens olika förutsättningar. Eftersom det är ett nationellt mål
finns dock ingen anledning till förändring av RUS:en. Det framförs också att tillverkningsindustrins betydelse för länet kunde ha lyfts fram ytterligare.
Jenny Landernäs framför att trygghetsfrågan bör ha en större plats i RUS:en samt att
det behövs förstärkning på elkraftssidan och mer problematisering kring frågan om
kraftförsörjning. Hon framför också att hon anser att man inte kan lämna covid-19
helt utanför dokumentet utan att det behöver arbetas in något om pandemin i
dokumentet. De framförda åsikterna kommer att tas upp igen när dokumentet
behandlas i regionfullmäktige. I övrigt tillstyrker hon dokumentet.
Tomas Högström framför att det skulle kunna läggas in skrivningar om beredskapshanteringen i RUS:en utifrån att det kommer att ta fyra – fem år för länet att hämta
sig då särskilt näringslivet har stora problem i dag.
Jenny Landernäs och Tomas Högströms synpunkter får stöd av flera ledamöter.
Anders Teljebäck framför att RUS:en har arbetats fram under en lång process och nu
har ett bra innehåll. Därmed anser han att den kan lämnas vidare för beslut med
nuvarande utformning.
Anders Teljebäcks synpunkter får stöd från flera ledamöter. Flera ledamöter anser
dock också att covid-19 bör nämnas i dokumentet.
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SRB
2020-04-03
Efter diskussion enas beredningen om att förvaltningen inför behandlingen i regionfullmäktige får ta fram förslag på tillägg av en skrivning om covid-19 och dess
konsekvenser för länet.
Beredningens beslut
1.
2.
3.

Beredningen ställer sig bakom redovisat förslag till regional
utvecklingsstrategi med tillägg om covid-19 enligt diskussionen.
Beredningen rekommenderar regionen att anta redovisat förslag till regional
utvecklingsstrategi inklusive tillägg.
Beredningen rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom redovisat
förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2020-04-28
Denise Norström

Jenny Landernäs

Ordförande

Justerare

Rätt utdraget intygas 2020-04-30
Christina Ersson

Regional utvecklingsstrategi 2030
Ett livskraftigt Västmanland
genom hållbar utveckling
(2020-04-14)

Version RS 28 april

Utkast Regional utvecklingsstrategi, RV190860

Framtiden skapar vi tillsammans
Utveckling och hållbar tillväxt skapas av alla tillsammans. Arbetet med regional
utveckling är därför till för hela Västmanland och alla som bor i länet. För att skapa
hållbar utveckling och tillväxt krävs det att alla samarbetar och tillsammans tar
ansvar för att visionen ska bli verklighet. Vi är delaktiga i Västmanlands läns
utveckling och stärker inflytande, engagemang och delaktighet när vi skapar
framtiden. Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret, men
genomförandet kan bara göras framgångsrikt tillsammans.
Hastigheten på utvecklingen, behov av omställning och nya sätt att göra saker på
kräver att vi är öppna för varandras kompetenser, erfarenheter, olikheter och
kunnande. Vi behöver lära av varandra i lokala, regionala, nationella och
internationella samarbeten. Att kommuner, regioner, myndigheter och
organisationer utvecklar, testar och delar med sig av det som går bra och tar lärdom
av det som kan förbättras, är centralt. FN, EU, dess medlemmar med alla dess
olikheter och forum för samarbeten kommer vara allt mer betydelsefulla för ett
sådant utvecklingsarbete.
För att Västmanland ska utvecklas är det viktigt att länet upplevs som attraktivt så
att människor vill bo och verka i länet och leva sina liv här, etablera företag eller
komma på besök. Attraktivitet har olika betydelse beroende på vem man frågar.
Arbetet måste därför riktas brett, så att alla tilltalas oavsett var i livet man är eller
vilken bakgrund man har.
Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och påverkan på miljön är,
tillsammans med demografisk utveckling, globalisering och växande sociala
skillnader vår tids största utmaningar. Därför behöver vi hela tiden vara medvetna
om att det vi gör faktiskt även påverkar vår omgivning och att vi därför måste
säkerställa att beslut präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Den regionala utvecklingsstrategin är grunden för det regionala utvecklingsarbetet i
Västmanland och stärker hela länets utveckling och hållbara tillväxt. Strategin
revideras varje mandatperiod och ger en grund för resurser för utveckling, nya
nätverk, kompetenser och samarbeten som skapar effekt långt utanför länets
gränser. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen:
Ett Livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.
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1.

Inledning

Detta dokument är indelat i fyra kapitel. Det första förklarar den regionala
utvecklingsstrategins (RUS) roll i flernivåstyret, från europeisk och nationell nivå till
regional och lokal nivå samt hur RUS samspelar med andra strategier, program och
handlingsplaner. Kapitlet beskriver hur RUS togs fram i bred samverkan med länets
aktörer samt Region Västmanlands roll i och ansvar för det regionala
utvecklingsarbetet. Kapitlet avslutas med hur utvecklingsarbetet ska genomföras,
utvärderas och redovisas. Närmare beskrivning finns i lärande- och
uppföljningsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan vilka återfinns på Region
Västmanlands webbplats för regional utveckling ”Utveckla Västmanland”.
I det andra kapitlet redovisas två perspektiv som genomsyrar RUS 2030 och det
regionala utvecklingsarbetet. Det ena är hållbar utveckling. Det andra perspektivet
är den digitala omställningen som redan pågår och fortsatt kommer att prägla
framtiden. Båda perspektiven har och kommer att ha en allt större påverkan inom
det regionala utvecklingsarbetet.
Det tredje kapitlet beskriver globala, nationella och regionala trender, utmaningar
och möjligheter som väntas påverka utvecklingen i Västmanlands län och de
insatser vi tillsammans måste förhålla oss till för en social, ekonomisk, ekologisk
hållbar utveckling.
Fjärde kapitlet beskriver det utvecklingsarbete som identifierats fram till år 2030
för att uppnå vår vision: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.
Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av det regionala
utvecklingsarbetet och fördjupas därefter i tre till visionen underliggande
målområden (kap 4.1–4.3): Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland
och Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt. Till respektive målområde är
olika delmål framtagna.
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1.1.

Uppdraget

Samtliga regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det är ett
uppdrag från regeringen som styrs av den statliga förordningen (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete. Region Västmanland har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i länet och ska ”utarbeta och fastställa strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin”.
En regional utvecklingsstrategi kan beskrivas som ett levande arbete med ett
överenskommet dokument som verktyg och styrsystem. Vi startar i vår vision och
landar i handlingsplaner med åtgärder. Aktiviteter och mål följs årligen upp,
utvärderas och resultatet av det regionala tillväxtarbetet redovisas till regeringen,
länets kommuner och andra intressenter. Strategin kommer att revideras varje
mandatperiod och är grunden för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands
län. Genomförandet sker genom en mängd olika aktörer i samverkan där rollerna
ser lite olika ut. Det gör också att RUS som styrdokument har olika betydelser i olika
organisationer.
RUS fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för
länsstyrelsen och länets kommuner och inspirerande för företag, lärosäten,
folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Inom ramen för det regionala
utvecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala
utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar och ligger till grund för
prioriteringar av dessa.
Strategin har arbetats fram i nära dialog med kommuner, länsstyrelsen, företrädare
för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle. Målområdena är
valda utifrån de utmaningar som identifierats och de prioriteringar som gjorts i
samverkan med länets aktörer. Till varje målområde har det identifierats delmål. Ur
delmålen har även prioriterade delmål för Västmanlands län utpekats som extra
angelägna att fokusera på.
RUS vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala
omställningen, når vi vår vision:

Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling
Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar
utveckling:
•
•
•

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt
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1.2.

Västmanlands län och omvärlden

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) handlar om Västmanlands län och berör
många viktiga områden för utveckling. Den är vägledande för utvecklingsarbetet hos
fler aktörer. Strategin förhåller sig även till omkringliggande län, landet som helhet,
Europa och övriga världen. RUS ingår i en struktur av styr- och policydokument i
flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 via nationella
program och strategier till regional och kommunal nivå.
Agenda 2030
FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 ska leda vägen mot att utrota fattigdom,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör ramen för det
regionala utvecklingsarbetet.

EU
Den regionala utvecklingsstrategin är en del av europeiska och nationella
policydokument och strategier. Genomförandet av politiken sker genom samspel
mellan FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, EU, nationell, regional och lokal
nivå, där utgångspunkten är de regionala utvecklingsstrategierna.
EU påverkar i princip alla verksamhetsområden och Region Västmanland är en
viktig del i flernivåstyret som gör det möjligt att ta hänsyn till lokala och regionala
förhållanden istället för att mål enbart fastställs på nationell nivå eller EU-nivå.
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa
hållbar tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa och politiken syftar
till att minska regionala skillnader och ojämlikheter. EU:s struktur- och
investeringsfonder har stor betydelse, vilka bidrar till att skapa förutsättningar för
Västmanlands läns utveckling och hållbara tillväxt. Det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet utgår också från nationella strategier. Till och med 2020 gäller
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Den beskriver
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många av de utmaningar som är aktuella för utvecklingen i Sverige och i dess län.
Region Västmanland samverkar med regionerna i Uppsala, Södermanlands,
Östergötlands och Örebro län om den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet
med samarbetet är att nyttja fonderna för investeringar i strukturomvandling med
målet att bland annat stärka forskning och innovation samt öka konkurrenskraften
för små och medelstora företag.
Östra Mellansverige
Västmanlands län ligger i en del av Sverige som står för nära hälften av Sveriges
befolkning, sysselsättning och BNP samt genererar mer än hälften av tillväxten i hela
landet. Östra Mellansverige fungerar som en gemensam marknad för arbete,
utbildning och bostäder vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för
människor och företag. Här finns starka förutsättningar för människor, företag och
investeringar att komma till regionen och ta del av och bidra till en fortsatt stark
utveckling för ett inkluderande och demokratiskt samhälle. Tillgänglighet skapar en
dynamik för människor och ett ökat engagerat, starkt civilsamhälle som möts för att
skapa nya möjligheter och mötesplatser.
Västmanlands län har en storregional samverkan med Gävleborgs, Stockholms,
Södermanlands, Uppsala, Örebro och Östergötlands län. Samverkan och planering
förbättrar hela regionens förutsättningar. I den gemensamma strategin, ÖMS 2050
är målet att genom effektiv användning av resurser och samverkan i en storregional
struktur stärka en hållbar konkurrenskraft.

1.3.

Från ord till handling

Denna strategi visar riktningen framåt och pekar ut vad som behöver göras för att
skapa förutsättningar för ett gott liv i ett livskraftigt Västmanland. För att
utvecklingsstrategin ska bli verklighet så krävs det en gemensam kraftsamling av
många olika aktörer. Det kan handla om gränsöverskridande insatser mellan
privata, offentliga och civila aktörer på lokal, regional, nationell och internationell
nivå.

Handlingsplaner och strategier
Utvecklingsstrategin blir verklighet när den syns i underliggande strategier och
verksamhetsplaner, när nya handlingsprogram skapas eller befintliga uppdateras
och när samarbetsprojekt inleds.
Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt och
investeringar, översiktsplaner och insatser – alla är de på ett eller annat sätt en del
av regionens utveckling. För Region Västmanland är RUS ett styrdokument för
hållbar regional utveckling. För kommunerna är RUS vägledande i de lokala
handlingsplanerna och för långsiktig planering. Andra aktörer kan, utifrån sina olika
uppdrag och möjligheter, inspireras av den regionala utvecklingsstrategin för att
bidra till ett livskraftigt Västmanland. Strategier, program och handlingsplaner finns
på Region Västmanlands webbplats för regional utveckling ”Utveckla Västmanland”.

7

Utkast Regional utvecklingsstrategi, RV190860

Samverkan och dialog
De utmaningar länet står inför rör en mängd politiska områden och kan inte klaras
av en enskild aktör eller organisation. För att nå visionen krävs samverkan och
dialog och redan idag finns många etablerade nätverk och samarbeten, både inom
och utanför länet. Tillsammans behöver vi bidra med kunskap och kompetens för att
nå framgång. Det är viktigt att vi alla känner oss delaktiga och att vi tar ett
gemensamt ansvar för genomförandet av strategin. Genom att Region Västmanland
är en naturlig attraktiv, engagerad och kunnig samverkanspart för företag och andra
organisationer stärker vi länets position nationellt som internationellt.

Uppföljning och lärandesystem
I samband med att Region Västmanland tog fram RUS 2030 utvecklades ett
uppföljnings- och lärandesystem i syfte att systematiskt kunna följa upp, utvärdera,
reflektera och ompröva insatser såväl i arbetet med regional utveckling som Region
Västmanlands egna roll i det arbetet. I uppföljnings- och lärandesystemet ingår
aktivitetsplan, lärandeplan, externt webbaserat uppföljningssystem och en
kommunikationsplan. Lärandeplanen och aktivitetsplanen innehåller de data som
ska samlas in, vilka utvärderingar som ska göras samt vilka underlag som ska tas
fram. Baserat på detta så återförs kunskaperna och lärandet till länets aktörer
utifrån lärandeplanens förändringslogik. Kommunikationsplanen beskriver vilka
målgrupper resultat och analys ska återföras till och när.
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2.

Gemensamma utgångspunkter

En hållbar utveckling med Agenda 2030 i fokus belyser hur mänskliga rättigheter,
planetära gränser och ekonomisk utveckling påverkar varandra. Digitaliseringen
innebär nya möjligheter men även stora samhällsförändringar. Genom att utgå ifrån
hållbarhet och digitaliseringens möjligheter som gemensamma utgångspunkter i allt
vi gör leder arbetet oss fram till vår vision: Ett livskraftigt Västmanland genom
hållbar utveckling.

2.1.

Hållbar utveckling – att skapa ett hållbart Västmanland

För ett hållbart Västmanland behöver vi beakta vår planets gränser väl för att
bibehålla klimat, ren luft, rent vatten, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Vi
ska också säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt göra
våra samhällen och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara. Vi behöver också slå vakt om möjligheterna för alla människor att leva ett
gott liv i Västmanlands län. Att arbeta utifrån hållbar utveckling innebär också att
hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt - lokalt, regionalt och
globalt. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar och investeringar så att
de genomförs resurseffektivt och socialt och miljömässigt hållbart, säkerställs de
resultat och effekter som är syftet med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det
förutsätter förmågan till smart samverkan och innovativ användning av resurser.
Det behöver ske så att västmanlänningarnas hälsa och mänskliga rättigheter inte
äventyras.
Den regionala utvecklingsstrategin vilar på de 17 globala målen i Agenda 2030 och
möter därför utmaningarna med hållbara lösningar. En hållbar utveckling är en
utveckling där vi idag tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En utveckling där social
hållbarhet är målet, ekonomi är medlet och där de planetära gränserna sätter
ramarna för den verksamhet som kan bedrivas i länet. Ett proaktivt och strategiskt
hållbarhetsarbete där modiga beslut som beaktar såväl ekonomiska som sociala och
miljömässiga konsekvenser är nödvändigt för en värdeskapande regional
utveckling. Ett livskraftigt Västmanland är en effekt av en hållbar utveckling, där alla
som bor och verkar i länet har kunskap om och arbetar i enlighet med målen i
Agenda 2030.

2.2.

Digital omställning - ger möjligheter

Digitaliseringen förändrar samhällets strukturer, vårt sätt att arbeta och våra sociala
beteenden. Vi kommer att kunna bo hemma längre med en hemsjukvård som är på
väg att förändras. Möjligheten till utbildning på distans ökar och ett livslångt lärande
är en förutsättning. Företag kan etableras på landsbygden och via nätet ha kunder
och samarbetspartners över hela världen.
Digital omställning gör att samhället bli mer beroende av informationsteknik och
digitala nätverk. Tillgången och tillgängligheten till robust digital infrastruktur –
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bredband – är därför avgörande. Genom digitaliseringen av allt fler tjänster kan
landsbygder och städer utvecklas tillsammans.
Vi har goda förutsättningar att ligga i framkant i denna omställning tack vare starka
tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv. Det är centralt att
näringslivet och de offentliga verksamheterna fortsätter sin digitala omställning och
att nyttja ny teknik för att stärka länets konkurrenskraft. Genom att vara delaktiga i
utvecklingen och förebygga digitalt utanförskap stärker vi också den digitala
omställningen i Västmanlands län.
Den digitala utvecklingen inom privata och offentliga verksamheter går mot
plattformar för tjänsteanvändning. Från ett traditionellt system, där vi blickar
inifrån och ut, till ett gemensamt system, ett så kallat digitalt ekosystem, där
användare och konsumenter istället är högst delaktiga. Samverkan mellan olika
organisationer är en förutsättning och öppnar upp för nya affärsmodeller och andra
sätt att samarbeta. Detta sker i snabb takt inom näringslivet.
Teknologi, innovation och digitalisering driver på utvecklingen av välfärdsteknik
och e-hälsa inom vård och omsorg och erbjuder stora möjligheter för framtidens
välfärd. Modern informations- och kommunikationsteknologi kommer att ge
människor en bättre delaktighet i sin egen vård och omsorg, skapa bättre kontakter
till vården och ge effektivare stödsystem för de som arbetar i verksamheten. Öppna
plattformar där användarna själva genererar data som sedan kan användas för
analys och för att skapa nya smarta tjänster driver den digitala omställningen
framåt till gagn för hela samhället. Men digitaliseringen skapar också nya
utmaningar. Att dela information mellan olika aktörer utmanar befintlig lagstiftning.
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3.

Trender som påverkar Västmanland

Det som sker globalt påverkar även lokalt och vi påverkas alla av
samhällsutmaningarna där vi har ett gemensamt ansvar för att hantera dem. Nedan
följer en beskrivning av några av de skeenden som vi identifierar idag och som
väntas beröra utvecklingen i Västmanlands län fram till år 2030.

3.1.

En internationell marknad för varor och tjänster

Globaliseringen ger nya möjligheter när kunskap, kapital och kompetens vävs ihop
och sprids över regioner och vidare ut i världen. Globaliseringen karakteriseras av
en snabb teknikutveckling och minskade avstånd där forskning, innovationer,
nyheter och förhållningssätt sprids snabbt. Det internationella utbytet ger ökade
möjligheter till nya kunder och samarbeten. Världsomspännande nätverk uppstår
inom en mängd olika områden. Om man tidigare såg regional tillväxt som ett bidrag
till helheten på nationell nivå är det idag än mer tydligt att det är regionerna själva
som är bärare av konkurrensfördelarna där samverkan och samarbete med vår
omvärld är nyckeln till utveckling och tillväxt.
Västmanlands län har genom historien dragit fördel av det internationella utbytet.
Kunskaper, kulturer, människor och idéer har kommit till och strömmat ut från
länet. I de västmanländska företagen är många nationaliteter representerade och de
verkar på en global marknad. En mycket stor andel av de varor och tjänster som
skapas i länet exporteras inom EU men även till andra internationella marknader.
Västmanlands län har länge dragit fördelar av att vara ett av landets allra mest
exporterande län. Det innebär fördelar i och med att en global marknad är tillgänglig
för länets varor och tjänster. Ökad internationell handel innebär även ett ökat
transportbehov som kan ha negativa miljöeffekter. Samtidigt som globaliseringen
möjliggör framgångsrika etableringar av utländska företag i Västmanlands län så
ökar även konkurrensen om dessa företag.
Västmanlands län har i jämförelse med landet som helhet en branschfördelning med
en stor andel sysselsatta inom tillverkning samtidigt som även kunskapsintensiva
tjänstebranscher är viktiga. Skillnaden inom länet är förhållandevis stora. För att bli
mindre sårbara behöver fler företag startas inom olika branscher, inte minst
tjänsteföretag.

3.2.

Jämlikhet, sammanhållning, tillit och trygghet

En social sammanhållning är viktig för att ett samhälle, i vid bemärkelse, ska kunna
fungera, både i landsbygder och städer. Något som binder oss samman, får oss att
känna att vi ingår i en helhet och kan samarbeta för att nå gemensamma mål. Det
handlar om ett socialt kitt som håller ihop samhället, men även om tillhörighet,
identifikation, gemensamma värden och tolerans, vilket i sin tur genererar och mäts
genom tillit. I internationella jämförelser ligger Sverige tillsammans med de övriga
nordiska länderna i topp vad gäller människors tillit både till varandra och till
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samhällets institutioner. I Västmanlands län har andelen av befolkningen som
uppger att de saknar tillit till andra människor ökat något de sista åren.
Idag ser vi ojämlikhet i livsvillkor och brist på jämställdhet både inom Västmanlands
län och mellan olika grupper av västmanlänningar. Det finns även stora skillnader i
kvalitet och tillgång på samhällsservice såsom skola och sjukvård. Det kan i sin tur
leda till än mer ojämlikhet som i vissa fall kan leda till att vissa grupper upplever ett
utanförskap. Det kan även leda till minskad tillit och ökad polarisering samt ökad
förekomst av hot och våld samt en sämre hälsa i befolkningen.
Det finns idag också skillnader i barns uppväxtvillkor, skillnader som de i hög grad
själva inte har orsakat eller kan påverka. Sådana skillnader påverkar barns
utveckling och deras möjligheter att lyckas i skolan och att senare få en fast
förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Skillnaderna kan även påverka hur
hälsan utvecklas.

3.3.

Det livslånga lärandet

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare. En stor del av de nya arbetena kräver
högre och ibland helt ny kompetens. Länet behöver stärka omställningsförmågan i
takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar. Det ställer höga krav på
såväl individ och arbetsgivare som på samhället i stort. Arbetsgivare, både privata
och offentliga behöver arbeta aktivt och strategiskt med frågor kring
kompetensförsörjning. Utbildningsaktörer behöver i sin tur, genom regional
samverkan med arbetsgivarna, snabbare svara på branschernas behov utifrån
omvärldens krav.
Det livslånga lärandet har en central betydelse för människors utveckling och för att
vårt samhälle ska kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och
likvärdighet. Här är det viktigt med ett rikt utbud och tillgänglighet av såväl formella
utbildningar, från gymnasial- till universitetsnivå, som icke formella utbildningar
inom näringsliv, folkbildning och civilsamhälle, i hela Västmanlands län.
Skolan står inför stora utmaningar. Under den senaste tioårsperioden har Sveriges
skolresultat sjunkit i internationella jämförelser även om det under de senaste åren
skett en viss återhämtning. Språket är en av de avgörande faktorerna för
skolresultaten och en utmaning är att läsandet sjunker bland vissa grupper i
samhället. När segregationen växer i samhället så växer ojämlikheten också inom
skolan. Vi ser även skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Skolans
sammanhållande funktion och skolans uppgift, att så långt som möjligt kompensera
för alla elevers olika förutsättningar, utmanas. Elevers socioekonomiska bakgrund
har stor betydelse för hur de klarar sig i skolan. Skolverket har identifierat
skolsegregationen som ett av tre prioriterade utmaningsområden för den svenska
skolan.
I Västmanlands län har skolresultaten under lång tid legat på en lägre nivå än för
riket i genomsnitt. Samtidigt är variationerna mellan länets kommuner och mellan
enskilda skolor inom kommunerna stora. Det är stora svårigheter att rekrytera
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behörig personal till förskola och skola. Andelen personer som har en högre
utbildning är något lägre i Västmanlands län än riket i genomsnitt.
Skolframgång och en avslutad gymnasieexamen, eller motsvarande inom
folkhögskolan, är en avgörande faktor för möjligheten till självförsörjning och ett
gott liv med god hälsa. Motsatsen, bristande skolframgång, drabbar den enskilde
hårt och innebär stora kostnader för samhället.

3.4.

Ökad och äldre befolkning

Västmanlands län har de senaste åren karakteriserats av en stark
befolkningsutveckling i de flesta av länets kommuner. En viktig orsak till detta är att
många personer från andra delar av världen kommit till länet. Framöver väntas dock
befolkningen öka i en långsammare takt. Befolkningen förväntas inte heller öka lika
starkt i alla delar av länet. Sammantaget bedöms länet växa till att ha omkring
300 000 invånare år 2030. Ökningen av antalet personer väntas bli störst bland
yngre och äldre personer, vilket kommer öka behovet av tjänster inom välfärden:
vård, skola och omsorg. Det innebär en utmanande kostnadsutveckling.
Befolkningen i de åldrar där man idag är mest aktiv på arbetsmarknaden ökar också
men i mindre omfattning. Även om en allt större andel lönearbetar högre upp i
åldrarna fortsätter den så kallade försörjningskvoten att växa, vilket innebär att vi
står inför utmaningar för att klara de ökade behoven.
Under de senaste åren har utlandsfödda svarat för den största delen av det ökade
antalet invånare i de åldrar där man arbetar som mest. De svarar även för
huvuddelen av det ökade antalet sysselsatta. Ännu är det dock stora skillnader i
andelen sysselsatta om man jämför utlandsfödda med personer som är födda i
Sverige. Kunskaper i svenska språket är den viktigaste nyckeln till
samhällsgemenskap och integration. Att snabbare integrera de nya invånarna i
Sverige in i samhället och på arbetsmarknaden är en viktig del i att lösa såväl
segregationen som arbetskraftsbehovet. Det stärker och breddar kulturell mångfald
och kompetens.
Även om bostadsbyggandet totalt sett varit starkt under de senaste åren har
bostadsbyggandet inte nått upp till de nivåer som befolkningsökningen kräver. Det
är nu brist på bostäder i stort sett i samtliga av länets kommuner. Bristen på
blandad bebyggelse förstärker både den socioekonomiska segregationen och
skolsegregationen. Idag ser vi att den socioekonomiska segregationen växer,
tryggheten minskar och ensamheten ökar speciellt hos äldre.
Det finns idag ojämlika skillnader i hur den offentliga servicens kvalitet och
tillgänglighet fördelas mellan grupper av västmanlänningar och mellan delar av
länet. För att möta de ökande behoven av vård och omsorg i en växande och
åldrande befolkning behöver vi därmed samverka samt utveckla och implementera
nya, innovativa, forskningsbaserade arbetssätt i vård och omsorg. Det krävs även en
utökad samverkan över huvudmannagränser, särskilt mellan Region Västmanland
och kommunerna, för att säkra både kvalitet och kostnadseffektivitet.
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3.5.

Teknikutveckling och digital omställning

Teknikutvecklingen är en stark förändringskraft. Teknik såsom artificiell intelligens
(AI) och digitalisering, automation, robotisering kommer att genomsyra samhället
än mer och förändra det i grunden. Inom industrin sker en förnyelse och ett
omställningsarbete och i välfärden ger tekniska hjälpmedel och nya läkemedel
förutsättningar för den enskilde att ta större ansvar över sin livssituation och
förenkla vardagen. Teknologi, innovation och digitalisering erbjuder stora
möjligheter för framtidens välfärdssamhälle. Det öppnar upp för en mängd av
tjänster och information för exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård och ett
utvecklat kultur- och fritidsutbud. Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter
men det finns också utmaningar, bland annat digitala säkerhetsaspekter och
sårbarhet vid bristande energikapacitet.
Den ökade digitaliseringen kräver ökad digital kompetens. Utan ökad kunskap och
digital kompetens skapas klyftor i samhället när det ställs alltmer långtgående krav
på att människor själva ska kunna orientera sig och själv använda tekniken. Här har
biblioteken en viktig roll för att handleda människor i att nyttja teknikens
möjligheter i ett nytt informations- och kunskapssamhälle. Det livslånga lärandet är
för oss och kommande generationer avgörande för att kunna ta till sig förändrade
arbetssätt och nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen.
En förutsättning för ökad digitalisering är en fortsatt utbyggnad av länets digitala
infrastruktur för att säkerställa att alla kan ta del av digitala tjänster och att företag
kan etableras i hela länet.

3.6.

Miljö och klimat

Ökat välstånd och ändrade levnadsvanor har medfört konsekvenser för jordens
klimat och ekosystem. I Västmanlands län bedöms endast ett fåtal av de miljömål
som finns på nationell och regional nivå nås. En ökning av jordens medeltemperatur
med mer än en och en halv grad medför betydande svårigheter att nå målet att
minska fattigdom, säkra jämställdhet, jämlikhet och garantera hållbara ekosystem
och människors välmående. För att begränsa uppvärmningen krävs det snabba,
långtgående förändringar av samhällets alla delar och beteendeförändringar i alla
sektorer. De klimatpåverkande utsläppen från Västmanlands län har genom aktiva
åtgärder minskat. Men minskningstakten har stannat av de senaste åren.
Klimatförändringarna tillsammans med förlusterna av biologisk mångfald är de
allvarligaste miljöhoten idag. Konsekvenserna för ett samhälle beror dels på de
direkta klimateffekterna lokalt, dels på hur omvärlden drabbas. På båda punkterna
är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot
negativa effekter viktiga.
Klimatpåverkande utsläpp genereras även av våra konsumtionsvanor och resvanor
utanför länet. Det blir därför allt viktigare att ändra beteenden och ställa om till
fossilfria och förnybara energikällor samt ha en effektivare energianvändning även
inom dessa områden.
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För att städer och samhällen ska fungera och vara attraktiva behöver flöden av
exempelvis dricksvatten, livsmedel och energi fungera. Dricksvatten är vårt
viktigaste livsmedel. Därför måste vi säkra försörjningen av dricksvatten med hög
kvalitet till rimlig kostnad för hela länet och skydda våra vattentäkter.
Under senare år har vattnets ekosystemtjänster blivit allt tydligare. Åtgärder som
stärker landskapets vattenhållande förmåga bidrar till minskad övergödning, bättre
vattenkvalitet och ökar samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Det ger också
möjlighet att bidra till positiva effekter för jordbrukets produktion. Vattentillgången
för lantbruket är av stor betydelse för självförsörjningsgraden i länet och
förutsättningarna för lantbrukets bevattningsmöjligheter behöver säkerställas.

3.7.

Energi

Västmanlands län har bra förutsättningar inom energiområdet för att uppnå en
långsiktigt hållbar energianvändning. Energianvändningen totalt sett har minskat
något de senaste åren samtidigt som den totala produktionen (bruttoregional
produkten) ökat. Fjärrvärmen i länet är väl utbyggd och länets energiföretag arbetar
aktivt för omställning till en fossilfri produktion. Mängden installerad solkraft har
ökat kraftigt i Västmanlands län och inom kollektivtrafiken drivs bussarna till
största delen av biogas och till viss del även med el, vätgas, HVO och biodiesel samt i
framtiden även med andra förnybara bränslen. I hela länet finns flera världsledande
exportföretag inom området energiteknik. Genom en global omställning mot en
fossilfri energianvändning skapas efterfrågan på miljövänlig energiteknik och
därmed ökade exportmöjligheter.
För att klara den framtida befolkningsökningen, ekonomisk tillväxt, urbanisering
och nya etableringar behövs ändå ett förändrat beteende och en fortsatt global
omställning till fossilfria och förnybara energikällor samt en effektivare
energianvändning. Kapaciteten för en säker energiförsörjning är idag inte tillräcklig
för att rymma en stark ökning av nyetablering och förbrukning inom befintliga
företag. Den framtida elkraftförsörjningen behöver därför förstärkas och
säkerställas i Mälardalen.

3.8.

Samhällets skydd och beredskap

Det svenska samhället har utvecklats genom exempelvis globalisering och strävan
efter effektivitet. Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har
utvecklingen medfört att säkerhetsaspekter blivit eftersatta och att samhällets
sårbarhet därmed har ökat inom flera områden. Ett antal oväntade
samhällsstörningar har under de senaste åren utmanat krisberedskapen och påvisat
flera fall av sårbarhet i samhället, inte minst vid 2020 års pandemi. Samhället
behöver ha en förmåga att möta och hantera påfrestningar i hela hotskalan, från fred
till krig. Prioriterade områden, enligt den Nationella risk- och förmågebedömningen,
är energiförsörjning, livsmedel och dricksvatten, information och kommunikation,
finansiella tjänster, skydd och säkerhet, transporter samt hälso- och sjukvård.
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4.

Ett livskraftigt Västmanland genom
hållbar utveckling

För att förstå visionen om ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling
blickar vi framåt till år 2030. Då ser vi att Västmanland är ett hållbart län där vi
minskat våra miljöpåverkande utsläpp. År 2030 ligger Västmanlands län i framkant i
både den globala omställningen till ett klimatsmart, resurseffektivt samhälle och i
den digitala omställningen genom starka tjänsteföretag, världsledande forskning
och ett starkt näringsliv.
I Västmanlands län har vi motverkat segregation och alla har en trygg och självklar
plats, oavsett bakgrund, kompetens och förutsättningar med tillgång till utbildning
genom hela livet. Folkbildning, bibliotek, utbildning, forskning och fortbildning är en
självklar del av länets utveckling med Mälardalens högskola och Sveriges
lantbruksuniversitet i framkant. År 2030 har Mälardalens högskola etablerat sig
som Mälardalens tekniska universitet.
I Västmanlands län år 2030 har våra gemensamma satsningar på goda och jämlika
livsvillkor, mänskliga rättigheter och icke diskriminering gett resultat. Detsamma
gäller för vård, skola och omsorg. Vi utvecklar och använder ny kunskap och teknik i
välfärdstjänster på ett medvetet och självklart vis. Det gör att vi kan fortsätta att
klara de demografiska utmaningar vi möter. Förflyttningen mot nära vård i nära
samarbete med länets alla kommuner och övriga aktörer, har varit framgångsrikt.
Det nya akutsjukhuset i Västerås är sedan en tid tillbaka i full verksamhet.
Västmanlands läns geografiska läge i Stockholm-Mälarregionen, med närheten till
Arlanda och en väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan
regionerna. År 2030 har vi skapat ett hållbart transportsystem och andelen
kollektivtrafik har tillsammans med cykling och gång ökat. Bekväm och tillförlitlig
tågtrafik hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet och
kompletteras med en väl utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för
det lokala resandet. På landsbygderna har allt fler anpassade tjänster utvecklats som
möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt fler bilar drivs på el eller fossilfria
drivmedel.
Västmanland år 2030 är ett attraktivt län och en plats för förnyelse. Vi bryter
gränser och tar oss an de svåra frågorna tillsammans. Näringslivet har breddats och
är kunskapsintensivt, internationellt och konkurrenskraftigt. Det ger goda
förutsättningar för sysselsättning och stark kompetensförsörjning. Starka kluster
och samverkan har utvecklats mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Goda
förutsättningar för ett livslångt lärande har skapats.
År 2030 bidrar Västmanlands läns samtliga näringar och styrkeområden till att
skapa arbete, kunskap och stark tillväxt i hela länet. Smart specialisering innebär att
vi satsar inom områden där vi kan bli bäst och utvecklar dessa i samarbete med
andra starka miljöer i Sverige och internationellt, med fokus på områden som kan
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stärka vår framtida konkurrenskraft. Då de adresserar våra gemensamma
samhällsutmaningar är de också bärande i EU:s strukturfonder.
Utvecklingen inom Västmanlands läns styrkeområden automation, energi, järnväg
och välfärdsteknik går snabbt och de är centrala för arbetet med samhällets
utmaningar och förnyelse. Med smart specialisering kan länet kraftsamla för
innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential där
nuvarande områden kan förändras och nya växa fram. År 2030 har Västmanlands
län utvecklat ett eller flera styrkeområden med hög nationell och internationell
spets och attraktionskraft. Västmanlands läns näringsliv har världen som arbetsfält
och är en stark utvecklingskraft som skapar förändringar på områden som vi ser är
en del av samhällets utmaningar.
Ett grönare Västmanland investerar i energiomställningen med fossilfria och
förnybara energikällor och driver klimatarbete för en hållbar utveckling i hela länet.
Landsbygderna står för en stor del av råvaror och livsmedelsförsörjning och bidrar
till innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Utvecklingen av framtidens
teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att
skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar
utveckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar
att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. År 2030
har omställning till produktion av förnyelsebar energi inom samhället ökat. Länets
privata och offentliga sektorer har fortsatt att stärka sitt nyttjande av ny miljöteknik
och tillämpar principerna för en cirkulär ekonomi i sina verksamheter. År 2030 är
Västmanlands län ett starkt fäste inom framtidens lösningar och utvecklingen av
hållbara samhällen, transporter, energiproduktion och distribution.
I Västmanland år 2030 ser vi ett län som ger stark och tydlig lyftkraft för de
konstnärliga uttrycken och de kulturbärande institutionerna. Alla åldrar har nära
tillgång till kultur, både som utövare och medskapare för att växa som individer på
lika villkor i hela länet. Kulturen är ett sammanhållande kitt som utvecklar och
fördjupar den demokratiska dialogen. Ett levande kulturarv som bevaras, används
och utvecklas i Västmanlands län stärker den hållbara samhällsutvecklingen.
År 2030 har länet en god beredskap att under längre tid tillfredsställa
grundläggande behov i nödvändig omfattning. Västmanlands län har ökat graden av
självförsörjning och säkrat försörjningen av dricksvatten med hög kvalitet för hela
länet och skyddat länets vattentäkter. Livsmedelsförsörjning, skydd och värme,
gods- och persontransporter, vård och möjlighet till kommunikation och
information är säkrat inför en större samhällsstörning eller kris. Västmanlands län
är rustat för exempelvis epidemi, pandemi och naturolyckor med långvarigt
utslagen elförsörjning eller begränsad möjlighet till digital kommunikation som
följd. För att samhällets krisberedskap och totalförsvar ska fungera finns tydliga
lednings- och samverkansstrukturer mellan aktörer, såväl inom som utanför länet.
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4.1.

Ett välmående Västmanland

Utveckling under likvärdiga livsvillkor i trygga och tillgängliga livsmiljöer, god och jämlik
hälsa, ett rikt kulturliv och meningsfull fritid skapar ett välmående och tryggt
Västmanland.

Delmål:
•

Minska andelen barn i
ekonomiskt utsatta hushåll

Agenda 2030

•

Balans på bostadsmarknaden

Goda, trygga och likvärdiga livsvillkor
i alla kommuner
Livsvillkor har betydelse för utveckling och
•
Ökad trygghet
tillväxt, enligt organisationen OECD. Ett socialt
hållbart samhälle är ett välfungerande, rättvist
•
Ökad tillit i samhället
och tryggt samhälle där människor är mer
•
Öka andelen barn och vuxna
välmående. Sådana samhällen präglas i högre
som anger att deras hälsa är
grad av delaktighet där många känner sig
bra eller mycket bra
inkluderade och där alla kan bidra och
utvecklas till sin fulla potential. I ett sådant
•
Ökad tillgänglighet till hälsosamhälle är till exempel tilliten och tryggheten
och sjukvården
högre. Ett samhälle med likvärdiga livsvillkor
kan också bättre hushålla med sina
gemensamma resurser. För att stärka den sociala hållbarheten bör fokus och ansvar
för att skapa en sådan utveckling vila både på individen själv och samhället som
helhet. År 2030 har vi ett Västmanland där livsvillkoren är mer jämlika och
jämställda och andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i hela länet.
I Västmanlands län har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av
vuxna utgår ifrån barnets bästa. Vi stärker barn och ungas delaktighet och tillit till
vuxenvärlden genom att lyssna till, respektera och ta tillvara deras kompetens och
åsikter inför åtgärder och beslut som direkt eller indirekt berör dem.
När fler aktörer samverkar kan tidiga insatser för barns fysiska och psykiska hälsa
och små barns språkutveckling ges till barn och familjer. Det tryggar en god start i
livet och ger förutsättningar att barns och ungas livsvillkor blir mer likvärdiga. Att
stötta föräldrarna är fortsatt viktigt eftersom relationen mellan barn och förälder
och föräldraförmågan är betydelsefull för att främja barnets hälsa och utveckling.
Barns rätt att utvecklas inom alla livsområden, under hela barndomen, och att ha
och få behålla en god psykisk och fysisk hälsa är en viktig förutsättning för
möjligheter att växa och lära. Barns utbildning är i sin tur central för att vårt
samhälle ska kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och likvärdighet.
Trygga och attraktiva livsmiljöer
Livsmiljön är de platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid och är en viktig
del i en ett attraktivt län. Hur dessa miljöer ser ut, fungerar, om de är välkomnande
och inkluderande samt om de främjar hälsan och även i vilken utsträckning de är
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socialt, ekonomiskt och fysiskt tillgängliga, skapar förutsättningar för människors
utveckling. Våra livsmiljöer främjar barns lek, rörelse och utveckling. Rätten till ett
hem och ett bra, tryggt och passande boende är centralt både för människors hälsa
och utveckling.
Samhällets gemensamma arbete mot en starkare social sammanhållning och ökad
känsla av trygghet hos människor uppnås genom en minskning av problem såsom
kriminalitet, parallellsamhällen, social oro och konflikt mellan grupper.
Byggandet av nya hållbara bostäder måste därför fortsätta i länet. Byggandet
behöver matcha den demografiska utvecklingen och omfatta ett snabbt och robust
bredband för det ”smarta” digitala samhället. Hela länet måste arbeta för en
bostadsmarknad i balans och där bostadsbeståndet är ekonomiskt och socialt
tillgängligt så att det kan tillgodose nuvarande länsbors behov och välkomna
framtida västmanlänningar. År 2030 har tryggheten ökat i länet.
Välfungerande och likvärdig service och kvalitet
Välfungerande och likvärdig välfärd och offentlig service utgör en viktig hörnsten i
en hållbar utveckling. Det är också en förutsättning för sammanhållna samhällen
som präglas av tillit till demokratin och till samhällets institutioner. Tillgång till
grundläggande samhällsservice med hög kvalitet måste finnas såväl på landsbygder
som i städer. Olika aktörer måste gemensamt arbeta för ett län med landsbygder och
städer i balans. När service finns nära och tillgängligt och när välfärd kan levereras
likvärdigt med en hög kvalitet blir länet mer attraktivt för nuvarande och framtida
västmanlänningar och förutsättningarna för företagsetablering stärks. År 2030 har
tilliten i samhället mellan varandra och till samhällets institutioner ökat.
Befolkningens hälsa ses som resurs
En befolkning vid god hälsa innebär också att fler kan delta i aktiviteter som gynnar
hela samhället, såsom utbildning och arbete, både i offentlig och privat sektor samt i
civilsamhällets och folkbildningens verksamheter. Eftersom åtgärder som främjar
folkhälsan har avgörande betydelse för hela samhällsutvecklingen är den också
central för den ekonomiska och sociala utvecklingen i vårt län. Därför är det viktigt
att fånga upp ohälsa tidigt och investera i insatser som främjar hälsan och i arbetet
som förebygger sjukdom.
År 2030 ses en god och jämlik hälsa i befolkningen som en viktig resurs och ett
centralt värde för samhället. Hälsa är då både ett självklart mål och en förutsättning
för länets utveckling. Mår västmanlänningarna bra, har de förutsättningar att klara
vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. Därför måste andelen barn och
vuxna som upplever att deras hälsa är bra eller mycket bra öka fram till år 2030.
I Västmanlands län skapar vi ett samhälle där man själv är både delaktig och
medskapande i smarta helhetslösningar. Vi tar hjälp av forskning och beprövad
erfarenhet för att utforma framtidens förskola och skola samt vård- och
omsorgsprocesser där vi höjer kompetensen och provar ny teknik. Arbetet sker
långsiktigt och vi lär av varandra och söker nya innovativa arbetssätt. Vi vågar
ompröva befintliga arbetssätt och involverar fler i utformningen av våra
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välfärdstjänster. På så vis möter vi år 2030 de demografiska utmaningarna i
sjukvården, skolan, äldreomsorgen och övriga välfärdstjänster och skapar samtidigt
trygghet och tilltro hos västmanlänningen.
För att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett
bättre sätt krävs en omställning till nära vård i hela vårdkedjan, det vill säga en
förflyttning från slutenvård till nära vård. År 2030 har vi en ökad tillgänglighet till
hälso- och sjukvård samt tandvård där huvudmännen samverkar för en
personcentrerad vård. Den fysiska och psykiska hälsan har förbättrats genom ett
hälsofrämjande arbetssätt. Den samlade hälso- och sjukvården bidrar även till
innovationskraft genom den långa tradition och erfarenhet av forskning, utveckling
och utbildning som finns.
Tillgänglig kultur och fritid
Ett attraktivt Västmanland lockar till sig nya västmanlänningar, näringsliv och
företagande – både till landsbygder och städer – vilket ger ett välmående och
sammanhållet län. Likvärdiga möjligheter till lek, idrott, fritids- och friluftsliv är
viktiga värden för ett rikt, utvecklande och välmående Västmanland. I Västmanlands
län finns en väl utbyggd ledinfrastruktur för att aktivt utveckla folkhälsan. År 2030
har vi livsmiljöer som är hälsofrämjande, trygga och attraktiva samt socialt, fysiskt
och ekonomiskt tillgängliga, i såväl nya som befintliga områden.
Kulturen är betydelsefull ur såväl ett personligt som ett samhällsperspektiv.
Professionella kulturskapare och kulturinstitutioner är betydelsefulla för ett rikt
kulturliv inom alla konstarter och det konstnärliga skapandet är en förutsättning för
ett dynamiskt kulturliv och ett växande kulturföretagande. År 2030 har
västmanlänningen ökade möjligheter att skapa och vara kreativa med god tillgång
till konst- och kulturupplevelser av hög nationell och internationell kvalitet.
Möjligheten att möta professionell kultur och eget kulturskapande i skolan samt att
bilda och utbilda sig genom folkbildningen, bibliotek, folkhögskolor och
studieförbund är viktigt för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka
mångfalden och den sociala sammanhållningen.
Det civila samhället spelar en stor roll för länets utveckling. Ett rikt föreningsliv,
tillgång till lokaler, många nätverk och arrangörer är nycklar i samspelet med det
offentliga och de kreativa näringarna för att skapa sammanhållning, tillit och även
stärka demokratin och yttrandefriheten i Västmanlands län. Ett rikt och attraktivt
kultur-, idrotts- och föreningsliv, ett brett och mångfacetterat civilsamhälle samt ett
meningsfullt fritidsliv som är socialt, fysiskt och ekonomiskt tillgängligt är en viktig
tillgång för barn, unga och vuxnas välmående. År 2030 har andelen deltagare i
kultur- och fritidsaktiviteter ökat.

Prioriterade delmål:
•

Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

•

Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner
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4.2.

Ett tillgängligt Västmanland

I ett tillgängligt Västmanland är platsernas olikheter en styrka när landsbygder och
städer genom goda pendlingsmöjligheter knyts samman för att nå en större
arbetsmarknad, utbildning samt kultur- och fritidsliv. Ett tillgängligt Västmanland är
ett län med tillgängliga miljöer för alla.

Delmål:
•

Öka kollektivtrafikens
marknadsandel

Agenda 2030
Utvecklat transportsystem
Västmanlands län är en del av Mälarregionen
och Östra Mellansverige. För en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar storregional
struktur är ett väl fungerande och
resurseffektivt transportsystem – för såväl
människor som gods – en förutsättning. Vikten
av ett transportsystem som länkar samman de
storregionala nodstäderna inom Östra
Mellansverige och med Stockholm, men också
med andra storstadsregioner i exempelvis
Norge, Finland, Baltikum och Öresund är
centralt.

•

Öka frakterna via
Mälarhamnarna Köping och
Västerås

•

Hela Västmanlands län ska ha
tillgång till snabbt bredband

•

Öka tillgängligheten till
värdefulla natur- och
kulturmiljöer

•

Öka deltagandet i kultur- och
fritidsaktiviteter i hela länet

•

Öka produktionen av
livsmedel

För länets nationella och internationella
•
Öka produktionen av fossilfri
tillgänglighet är järnvägen en förutsättning.
och förnybar energi
Genom Västmanland sträcker sig flera
järnvägsstråk som Mälarbanan,
Bergslagspendeln, Dalabanan, Sala-Oxelösund, Svealandsbanan och godsstråket
genom Bergslagen. För att möta trafikeringsbehoven såväl regionalt som
storregionalt krävs investeringar för att öka hastighet såväl som kapacitet på
järnvägen. Det viktigaste stråket är Västerås-Stockholm. För att säkra
tillgängligheten norr om Mälaren är det viktigt att Mälarbanan blir en del av det
utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Mälarbanan är även en del i
stråket som förbinder de nordiska huvudstäderna Oslo och Stockholm. En
utveckling av järnvägsstråket som helhet, med restider under tre timmar mellan
huvudstäderna, ger såväl regional som nationell utveckling. Övriga stråk som är
viktiga är Örebro-Västerås som även den är en del av Mälarbanan och ArlandaUppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping-Linköping.
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Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar till ett annat län, på samma sätt som
nästan var tionde person som arbetar i länet kommer från ett annat län. Mellan
länets kommuner är pendlingen ännu större. Tillgänglighet ger förutsättningar för
en hållbar regional utveckling. Det knyter även
länets delar närmare varandra vilket är viktigt
ur ett perspektiv där hela länet, både
landsbygder och städer, ska utvecklas.
Ur ett länsperspektiv är det prioriterat med en
kollektivtrafik som möjliggör resande inom hela
länet. År 2030 ger kollektivtrafiken möjligheter
att resa till såväl arbete, utbildning, idrotts- och
fritidsaktiviteter som för att ta del av
kulturutbud och länets attraktioner.
Länets geografiska läge innebär korta avstånd
till platser såväl inom som utanför Sveriges
gränser. Västerås resecentrum spelar en viktig
roll i detta samtidigt som tillgängligheten till Arlanda är betydelsefullt. Även
Västerås flygplats öppnar kontaktvägar till andra länder.
År 2030 har Västmanland kraftigt
förbättrat möjligheterna att välja hållbara
transportsätt. Kollektivtrafiken har
förbättrats i hela länet med bra
kopplingar till pendlarparkeringar samt, i
samhällen, till gång- och
cykelinfrastrukturen. Kollektivtrafiken
utvecklas i takt med den digitala tekniken
och har en kapacitet, tillgänglighet,
tillförlitlighet och attraktivitet som
motsvarar invånarnas och besökarnas
behov för resor inom och utanför länet.
År 2030 har kollektivtrafiken ökat sin
marknadsandel av det motoriserade
resandet.
För en effektiv kollektivtrafik,
möjligheten att resa i hela länet och ökad
produktion inom jord- och skogsbruk
krävs ett väl fungerande, farbart och tillgängligt väg- och motorvägsnät i hela länet.
För att fortsatt även använda bil måste infrastrukturen för fossilfria drivmedel
förbättras liksom laddinfrastrukturen för elfordon. Detta för att länets utsläpp från
transportsektorn ska minska.
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Ökad sjöfrakt
Länets hamnar i Västerås och Köping är viktiga knutpunkter i
godstransportsystemet och år 2030 har frakterna via Mälaren ökat. Genom
Mälarfarleden och Mälarhamnarna når sjöfarten långt in i landet i den
befolkningstätaste delen av Sverige. Detta leder till att behovet av landtransporter
kan hållas nere, vilket gynnar miljön och trafiksäkerheten. Även behovet av
järnvägstransporter mellan Stockholmsområdet och Västra Mälardalen kan hållas
nere, vilket ger mer utrymme för persontrafiken på det hårt belastade järnvägsnätet
i Mälardalen.
Bostäder och arbetsplatser i attraktiva lägen
Genom samlokalisering av bostäder, arbetsplatser, föreningslokaler, handel, privat
och offentlig service i kollektivtrafiknära lägen ökar möjligheten för människor att
mötas. Större tätorter behöver förtätas och mindre tätorter behöver utvecklas och
växa genom att bland annat erbjuda moderna arbetsplatser och bra och attraktiva
boendemiljöer, även i strand- och sjönära lägen. När miljöer förtätas behöver den
fysiska planeringen ta hänsyn till eventuell negativ påverkan som exempelvis buller
och användarkonflikter samt säkerställa att lekplatser, parker, idrottsytor, konst i
det offentliga rummet samt natur- och grönområden värnas. År 2030 har
vardagsmotion, friluftsliv och idrott självklara platser både i äldre och nyare
bebyggelse och är lätta att nå och nyttja för alla.
Ökad utbyggnad av digital infrastruktur
Digital kompetens är nödvändig för att kunna ta till sig förändrade arbetssätt och
nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen. År 2030 kännetecknas
Västmanland av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag
eller vistas i länet. Det innebär att oavsett var västmanlänningen befinner sig ska det
vara enkelt att ta del av information och offentlig och kommersiell service. Förskola,
skola, hälso- och sjukvård, äldrevård, bredband och möjligheter till kollektivt
resande är nödvändig samhällsservice som behöver fungera i hela länet.
Fungerande transporter och anläggningar samt tillgång till information,
kommunikation, varor och tjänster - däribland e-hälsa, hälso- och sjukvård - idrott
och kultur är medel för att uppnå ökad social hållbarhet. Idag har en stor andel av
hushåll och företag tillgång till snabbt och robust bredband. Men det finns områden
där utbyggnaden skett långsammare, särskilt på landsbygderna. År 2030 har alla
tillgång till snabbt bredband och är på så sätt delaktiga i det digitala ”smarta”
samhället och det finns digitala plattformar där det offentliga verksamheterna
erbjuder självbetjäning, delaktighet och kunskapsdelning.
Kultur i hela länet
All regional kulturverksamhet i Västmanlands län ska ha en god geografisk
spridning. Detta har betydelse för invånarnas närhet och tillgänglighet till de olika
kulturverksamheterna. Samtliga regionala kulturverksamheter ska på olika sätt
arbeta med att överbrygga avstånden och vara aktiva i samtliga länets kommuner. I
Västmanlands län finns allt från orörda, natursköna miljöer till berikande
upplevelser i form av äventyr, idrott, film, musik, scenkonst, bild och form samt
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historia. Kulturinstitutioner, kulturmiljöer och nya, innovativa miljöer kan utvecklas
för näringsliv, boenden, bildning, idrott och rekreation. Utbyggnaden av bredband i
länet och digitaliseringens användningsområden ger nya möjligheter att mötas. År
2030 har utbudet en ännu högre kvalitet och tillgänglighet oberoende av var man
bor.
Levande landsbygd
År 2030 har Västmanlands län levande landsbygder med tillgång till kommersiell
service. Med landsbygdsutveckling, med målet att främja hållbar tillväxt och
företagande på landsbygden och samtidigt bevara och skydda miljön, skapas ett
tillgängligt och attraktivt län. Genom god samverkan med utbildningsaktörer och
säkrad kompetensförsörjning, har de gröna näringarna i Västmanlands län år 2030
en stark konkurrens- och innovationskraft. Västmanlands läns unika naturmiljöer
med våtmarker, sjöar, rullstensåsar, skog, äng, hag- och betesmarker samt
kulturmiljöer görs tillgängliga och bidrar till att skapa biologisk mångfald och ett
attraktivt län. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till människors olika behov och
förutsättningar för tillträde till dessa miljöer och att respektera allemansrätten,
äganderätten och olika intressenters perspektiv. År 2030 har tillgängligheten till
värdefulla natur- och kulturmiljöer ökat. Besöksnäring med attraktioner som har
god tillgänglighet bidrar till ett levande län. Hållbara evenemang med stor
samverkan bidrar till ökad attraktion.

Prioriterade delmål:
•

Öka kollektivtrafikens marknadsandel

•

Hela Västmanlands län ska ha tillgång till snabbt bredband
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4.3.

Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Genom att tillvarata den kreativitet och skaparkraft som olika människor
representerar skapas en grund för nytänkande, förnyelse och hållbar tillväxt. Att
tillgodose näringslivets och det offentligas behov av och möjlighet till förnyelse och
kompetensförsörjning har en avgörande betydelse för länets långsiktiga utveckling.

Delmål:
•

Öka den regionala
ekonomiska

Agenda 2030
Goda förutsättningar för hållbar tillväxt
Möjligheten och förmågan att vara en del av
förändring, att hitta nya vägar i livet och göra
skillnad är en stark drivkraft och något som får
oss att växa och utvecklas.
För att hitta nya lösningar på utmaningarna
behöver vi utnyttja alla de goda möjligheter och
styrkor Västmanland har i hela länet. Det är
genom förmåga att arbeta integrerat med
hållbarhetsfrågor, att näringslivet,
civilsamhället och offentlig sektor, var för sig
och tillsammans, är aktiva som vi kan
åstadkomma en hållbar tillväxt för hela länet.

förnyelseförmågan
•

Öka antalet exporterande
företag

•

Förbättrat företagsklimat

•

Öka andelen elever som
fullföljer sina studier med
godkända resultat

•

Öka andelen företag och
organisationer som upplever
att de har lätt att hitta rätt
kompetens vid rekrytering

•

Öka andelen sysselsatta

•
God ekonomisk utveckling
Nya hållbara varor och tjänster, olika
företagsformer, hållbara affärsmodeller och
finansieringsformer, organisationsstrukturer, samt en god och hållbar arbetsmiljö
stärker företag och organisationer med ett tydligt uppfyllande av Agenda 2030. För
detta krävs ett insiktsfullt ledarskap inom både privat och offentlig sektor. Insatser
för stärkt energiförsörjning och digital infrastruktur är också centrala för att skapa
förutsättningar för att fler ska investera i vårt län och se länets många fördelar. Det
leder även till att fler företag väljer att etablera sig här.

Utveckling av metoder, verktyg och sektorsövergripande samarbeten för hållbarhet
har år 2030 stärkt konkurrenskraften i länet och bidrar till långsiktig ekonomisk,
social och ekologiskt hållbar tillväxt.
Kraftfulla satsningar på forskning och innovation i samverkan
För att möta förändringarna fokuserar Västmanland på att utveckla ett starkt
innovations- och företagsfrämjande system. Region Västmanland kännetecknas av
att stödja och främja ett näringsliv i digital framkant i hela länet. Länet är en aktiv
del av EU:s innovations- och forskningsarbete och etablerad både som nationell och
europeisk hubb för innovation, digitalisering och entreprenörskap och ger ett lyft
för länets styrkeområden.
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Innovation, anpassningsförmåga och kreativitet har en avgörande betydelse för
länets ekonomiska förnyelseförmåga och tillväxt. År 2030 har satsningar på ökad
tillgång till (akademisk) kunskap, kommunikation samt ett brett kulturutbud och
kreativitet gett resultat.
Utvecklingen av nya varor och tjänster, hållbara affärsmodeller, kompetens och
förmåga att ställa om mot ökad digitalisering och branschöverskridande samverkan
ger förutsättningar för länets företag att stå sig starka i den globala konkurrensen.
Denna utveckling är också en motor i den offentliga sektorns omställning till att
klara framtida utmaningar. När det nya ska utvecklas så kommer den
kunskapsintensiva tjänstesektorn utvecklas och vi kommer att se samarbeten
mellan olika näringar, mellan traditionell och ny industri och mellan privat och
offentlig sektor. År 2030 samarbetar offentlig sektor med akademi, näringsliv och
innovationsstödjande aktörer för hållbar långsiktig utveckling. Offentlig sektor i
länet har utvecklat processer och metoder för innovationsupphandling. Stora
företag öppnar upp för nya och innovativa samarbetsformer med små och
medelstora företag.
Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Det behöver vi i Västmanlands län
fortsätta utveckla med en bas i områden där vi är starka idag. Samtidigt måste vi
blicka framåt och hela tiden utveckla länets innovationsförmåga och styrkor på nya
områden där vi ser behov av förändring och utveckling. I smart
specialiseringsarbetet med styrkeområden i Östra Mellansverige och i andra
regioner, nationellt och internationellt, sker kopplingar där sektorer och företag får
ny kompetens och ser nya möjligheter. På detta sätt utvecklas våra styrkor vilket ger
nytänkande och starka forsknings- och innovationsmiljöer, starka företag och
framåtsyftande projekt och initiativ. Genom att aktivt arbeta med de områden där
Västmanlands län har kapacitet att bli bäst, nationellt och internationellt, skapar vi
möjligheter att ta oss an viktiga samhällutmaningar. År 2030 har den regionala
ekonomiska förnyelseförmågan ökat i hela länet.
Vårt framåtsyftande arbete och aktiva samarbete inom elektrifiering, som drivit på
utvecklingen av en fossilfri transportsektor och nya mobilitetslösningar, nytänkande
energilösningar i städer och landsbygder och en omdanad energisektor, gör länet till
en naturlig nod för innovation och förnyelse. Offentlig sektors arbetssätt och
organisering, har med stöd i ny teknik, utvecklat sina förutsättningar för en
innovativ och stark vård och omsorg. Nya företag och företagsformer växer fram,
dagens företag har ställt om och utvecklas och vi har en unik förmåga att ta oss an
viktiga utvecklingsområden och utmaningar vi står inför. År 2030 har det skett en
nyindustrialisering genom förnyelse- och omställningsarbete, där automation och
digitaliseringen skapat starka och nya förutsättningar för god konkurrenskraft. Våra
arbetssätt och kompetenser ligger till grund för arbetet i andra regioner och
sektorer i EU och i världen.
Forskning och utveckling i framkant med starka kopplingar mellan akademi och
företag i hela länet är nödvändigt för en fortsatt utveckling mot hög andel
kunskapsintensiva företag. Lärosäten och forskningsinstitut är också viktiga kanaler
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för att nå internationella miljöer. Nya former med tvärsektoriella samarbeten och
samarbeten med andra regioner, näringslivet och det offentliga behöver hittas. För
att kunna vara en plats och kraft för förnyelse behöver vi bryta gränser och ta oss an
de svåra frågorna tillsammans.
Mälardalens högskola kommer att ha en central roll för länets utveckling kopplat till
forskning och utbildning, kompetensförsörjning, innovation samt det livslånga
lärandet. År 2030 har Mälardalens högskola etablerats som ett framstående tekniskt
universitet, ett skifte som har en betydande roll för länets näringsliv.
Ett starkt företagande på en global marknad
Näringslivet i hela länet har ett starkt internationellt inslag. Stärkta internationella
samarbeten kommer vara en viktig del i utvecklingen även framöver. Detta kommer
ge tillgång till nya marknader med nya behov såväl som tillgång till kompetens och
andra resurser för länets utveckling. För att Västmanland ska fortsätta vara ett
framträdande exportlän behöver fler av länets företag inkluderas i de globala
värdekedjorna (processer inom tillverkningsindustrin där delar av en vara eller
tjänst produceras i olika länder). Antalet exporterade företag har år 2030 ökat. Här
spelar länets universitet och högskolor, forskningsinstitut, våra starka och
internationellt erkända kluster, innovationsmiljöer samt kunskapsnätverk en viktig
roll. Vårt samarbete inom Östra Mellansverige och med andra regioner runt om i
Sverige bidrar till ett effektivt arbete internationellt.
Västmanland ligger i en attraktiv del av Sverige och den positiva utveckling som sker
i hela Östra Mellansverige är värdeskapande för Västmanland och dess näringsliv.
Genom att stärka länets attraktionskraft och synlighet ska företag lättare få tillgång
till riskkapital och privata investerare från ett större område. En stark samverkan
och samarbete mellan aktörer på kommunal, regional och nationell nivå leder till ett
proaktivt etableringsarbete. År 2030 har fler företag startats inom olika branscher,
inte minst tjänsteföretag. Det gör att vi blir mindre sårbara. Det finns en stor
potential i att fler kvinnor, utlandsfödda och ungdomar väljer att bli entreprenörer
och bidrar till ett starkt nyföretagande inom alla branscher. Alla individer ska få
likvärdiga förutsättningar att lyckas och det företagsfrämjande stödet behöver
förbättras.
Att öka kunskap och intresse för entreprenörskap hos unga i skolan är viktigt för
utveckling av nya och befintliga företag i länet. Ett bra näringslivsklimat på lokal och
regional nivå gör att fler driver konkurrenskraftiga företag och generationsskiften i
företagen leder till utveckling istället för nedläggningar. Företagen i länet har goda
förutsättningar att utvecklas, både i mindre och större samhällen och på
landsbygderna. Det ska finnas en tydlig vilja och förmåga hos offentliga och privata
aktörer att stötta företagens utveckling i hela kedjan från nyföretagande till starkt
växande företag. År 2030 ska företag och entreprenörer i Västmanlands län uppleva
att det finns goda förutsättningar och villkor för, samt en positiv kultur och
inställning till, företagande.
För att finna lösningar på länets olika samhällsutmaningar behöver vi även nya
okonventionella angreppssätt, idéer och samarbeten. Nya samarbeten mellan
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sektorer har lett till fler sociala företag, sociala innovationer och olika former av
partnerskap. Innovationskraften hos de kvinnor och män som startar sociala företag
tas tillvara och bidrar till samhällsnytta. År 2030 har vi ökat kunskapen om socialt
företagande hos både offentlig och privat sektor samt anpassat affärsstödet från det
företagsfrämjande systemet.
En utvecklad besöksnäring
Besöksnäringen med attraktioner som utgör starka reseanledningar bidrar i stor
utsträckning till ett levande Västmanland. Hållbara evenemang, idrott och kultur
bidrar till lokal stolthet och ett attraktivt län. Detta tillsammans med väl utbyggda
och förvaltad ledinfrastruktur bidrar till en besöksnäring där sysselsättning och
tillväxt ökar. Arbete inom besöksnäringen är för många ett första steg in på
arbetsmarknaden och bidrar också till integration. För en stark besöksnäring med
framgångsrikt företagande, innovativa lösningar och hållbar utveckling behöver
aktörerna i länet arbeta strategiskt med utveckling på destinationsnivå och stöd till
kompetensutveckling på företagsnivå.
Rätt kompetens
Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. En stor del av de nya arbetena kräver en
högre och ibland helt ny kompetens. I takt med att kunskapsinnehållet på
arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan i länet stärkas. Bristen på
kompetens är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor.
För att kunna ställa om under arbetslivet, byta karriär eller anpassa sin kompetens
och vidareutvecklas ställs krav på så väl den enskilde som på företag och samhälle.
Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela
arbetslivet behöver stärkas. Arbetsgivare behöver arbeta strategiskt och aktivt med
sin kompetensförsörjning.
Utbildningar bör planeras utifrån det regionala och lokala arbetslivets behov för att
stärka utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i länet. För att detta ska vara
möjligt krävs att alla berörda aktörer i Västmanland samarbetar och att även
civilsamhället involveras. Länets lärosäten är också centrala i den regionala
kompetensförsörjningen.
Länet tar tillvara på högkvalificerad kompetens för att skapa en mer
kunskapsdriven, konkurrenskraftig och hållbar region. Det handlar både om att ta
tillvara de studenter och forskare som utbildar sig och verkar inom länet och att
attrahera kompetenser utifrån till länet. Den mångkultur och språkkompetens som
finns i länet kommer till nytta inom näringsliv, utbildning, kulturliv och den sociala
samvaron i allmänhet. För att ta tillvara den reella, faktiska kompetensen individer
har är validering ett viktigt verktyg.
Skolresultaten måste stärkas och den grundläggande utbildningsnivån i länet
behöver höjas för att länet ska kunna ligga i framkant. Gymnasieskolan,
vuxenutbildning, yrkeshögskolan, Mälardalens högskola, Sveriges
lantbruksuniversitet, biblioteken, folkhögskolor och föreningslivet är viktiga
funktioner för att möta framtidens utmaningar och utveckling. År 2030 har andelen
elever som genomgår utbildning med godkänt resultat ökat på alla nivåer i hela
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länet. Språket är en nyckelfaktor för att kunna tillgodogöra sig studier och etableras
i samhället. Det är därför av vikt att satsa brett på språkinlärning.
Intresset för utbildning inom branscher med stora kompetensbehov behöver öka
bland ungdomar och vuxna och bland grupper som står långt från arbetsmarknaden.
Utbildningarna behöver erbjuda flexibla lösningar och så långt som möjligt
kompensera för alla elevers olika förutsättningar med möjlighet till distansstudier
och lokala praktikplatser. Ett aktivt arbete sker för att öka kunskapen mellan
utbildning och arbetsliv, och därigenom främja att de individuella förmågorna styr
valet av studier och yrke. En väl fungerande och jämställd studie- och
yrkesvägledning ska börja redan i grundskolans tidiga år. Den ska också kunna
erbjudas till vuxna som söker stöd och rådgivning. Detta ger förutsättningar för att
matchningen mellan utbildning och arbetsliv kraftigt har förbättrats och att
potentialen hos gruppen av människor som idag står utanför arbetsmarknaden har
tagits tillvara. Andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att
hitta rätt kompetens vid rekrytering har år 2030 ökat.
Det livslånga lärandet
För att klara kompetensförsörjningen krävs inte bara nyrekryteringar utan också att
privata och offentliga organisationer kan tillgodogöra sig och vidareutveckla den
kompetens som redan finns. Det handlar både om att validera, kompetensutveckla
och synliggöra den personal som finns, men också om att vara en attraktiv och
inkluderande arbetsgivare som möjliggör det livslånga lärandet. Det handlar också
om att ta tillvara på det tillskott av kompetens och arbetserfarenhet som nyanlända
har med sig till Sverige. För att möta de demografiska utmaningarna är det av
största vikt att integrera nyanlända på arbetsmarknaden.
Att arbeta aktivt och strategiskt med sin kompetensförsörjning handlar om att
långsiktigt attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens i
organisationen. För att utveckla länets attraktivitet och för att möta framtida
demografiska utmaningar behöver alla arbetsgivare arbeta aktivt för en god och
hållbar arbetsmiljö. En nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar både
hälsa, effektivitet och prestation.
Ur ett individperspektiv handlar det livslånga lärandet om individens förmåga att
lära under hela livet och i alla de miljöer man vistas i. Individen utvecklar
kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt i såväl formellt, icke-formellt och
informellt lärande. Här spelar de lokala utbildningsanordnarna en viktig roll.
Livslångt lärande, en god matchning på arbetsmarknaden och möjlighet att kunna
ställa om under ett arbetsliv är inte bara frågor om stark produktion,
konkurrenskraft och tillväxt i samhället. Sysselsättning handlar också om att
erbjuda alla möjligheten att bidra. Genom att ta tillvara människans olika kapacitet
att kunna utvecklas och hålla livet ut kan vi förbättra vårt välstånd och sociala
sammanhållning, integration och minskad arbetslöshet. Tryggheten på
arbetsmarknaden handlar inte bara om anställningstid utan också om kompetens
och förmågan att omvandla sin kompetens efter nya krav. År 2030 har andelen
sysselsatta ökat i hela länet.
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Prioriterade delmål:
•

Öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan

•

Öka andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt
kompetens vid rekrytering
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Det här är Västmanlands läns regionala utvecklingsstrategi, RUS 2030.
Den regionala utvecklingsstrategin har skapats i bred samverkan mellan länets
aktörer och pekar ut riktningen för hur vi gemensamt ska utveckla vårt län på ett
hållbart sätt. Den fungerar som en plattform för alla. Såväl för föreningar,
kulturinstitutioner, civilsamhället och organisationer som näringsliv, kommuner,
lärosäten, länsstyrelsen och Region Västmanland. Syftet med strategin är att
fortsätta utveckla Västmanlands län till en konkurrenskraftig och attraktiv plats för
alla. En plats där man vill bo, leva och verka, etablera företag eller besöka.
Genom att utgå ifrån, och bidra till såväl ekonomisk som social, ekologisk hållbarhet,
tillsammans med den digitala omställningen, leder det oss fram till vår vision: Ett
livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.
För att nå visionen behöver vi agera hållbart genom de tre målområden: Ett
välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande
Västmanland med hållbar tillväxt.
Den regionala utvecklingsstrategin bör ses som ett paraply som spänner över en
bredare uppsättning av regionala och lokala planer, strategier och program. Det
skapar resurser för hållbar utveckling som inte riskerar kommande generationers
möjligheter och skapar effekter långt utanför länets gränser. Det är av stor vikt att
alla känner sig delaktiga och tar ett gemensamt ansvar för genomförandet.
Region Västmanland har genom sitt regionala utvecklingsansvar rollen att
samordna och följa upp genomförandet.
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Ställningstagande gällande regional
utvecklingsstrategi för Västmanlands län
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I
uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) i samråd med
länets aktörer och samordna insatserna för genomförandet. Kungsörs kommun
har tidigare att lämnat synpunkter på förslaget till en ny regional
utvecklingsstrateg för Västmanlands län.
Strategisk regional beredning beslutade den 3 april 2020 att rekommendera
länets kommuner att ställa sig bakom föreliggande förslag till regional
utvecklingsstrategi inklusive tillägg om Covid-19.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget
till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om covid-19.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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Stefan Lejerdahl
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§
Regional elevhälsosamordning – fortsättning
efter 2020 (KS 2020/180)
I september 2018 upprättades en ny funktion som samordnare för
elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Förslaget om funktionen togs fram mot bakgrund av identifierade behov. Elevhälsan
ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och utgör en instans
som har möjlighet att fånga upp elever med hälsoproblem och
andra behov av stöd i åldersgruppen 6–19 år.
Innan långsiktiga beslut om hur elevhälsosamordningen ska se ut i
framtiden fattas så bör den planerade utvärderingens resultat finnas
tillgängligt som underlag. Samtidigt riskerar nyetablerade rutiner
och pågående utvecklingsprocesser att gå förlorade/tappa fart om
det uppstår ett glapp mellan de två första verksamhetsåren och ett
ställningstagande om en eventuell implementering.
Därför föreslås en förlängning av elevhälsosamordningen, förslagsvis till och med december 2021 enligt samma upplägg som
tidigare.
Barn- och utbildningschefen i Kungsör anser att detta samarbete
även kan gynna regionens samarbete gällande skolläkarfrågan.
Kostnader för Kungsörs kommun är 3 procent av den totala kostnaden vilket betyder 15 000 kronor/år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Strategisk regional berednings protokoll 2020-04-03, § 29
• Bilaga Regional elevhälsosamordning

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till förlängt
projekt gällande regional elevhälsosamordning till 2021-12-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Region Västmanland, akten

Blad

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

SRB
2020-04-03
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Strategisk regional beredning

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 3 april 2020
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 29

Regional elevhälsosamordning - fortsättning efter 2020
RV181042

Maria Linder informerar kort om ärendet. Vid sammanträdet 2020-02-07 § 13 informerades beredningen om ett tvåårigt samfinansierat projekt som rör samordning av
elevhälsan i länet. Enligt nuvarande projektplan pågår projektet fram till och med
augusti 2020. Regionen har uppfattat arbetet som mycket värdefullt och önskar se en
fortsättning på samarbetet. Kommunerna bidrar tillsammans med 500 000 kronor
per år.
Beredningen föreslås rekommendera regionen och länets kommuner att besluta om
en förlängning av funktionen regional elevhälsosamordnare till 2021-12-31.
Funktionen omfattar samordnande skolsköterska 80 % och samordnande skolläkare
20 %. Kostnaden 1 miljon kronor per år fördelas lika mellan Region Västmanland och
länets tio kommuner utifrån en proportionell fördelning med utgångspunkt från
elevantal i åldersgruppen 6–9 år. Ytterligare 200 000 kronor per år avsätts av Region
Västmanland för utbildnings- och möteskostnader.
Beredningens beslut
1.

Beredningen rekommenderar regionen och länets kommuner att besluta om
en förlängning av projektet regional elevhälsosamordning till 2021-12-31.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2020-04-28
Denise Norström

Jenny Landernäs

Ordförande

Justerare

Rätt utdraget intygas 2020-04-30
Christina Ersson

Region Västmanland
Regional utvecklingsförvaltning

Regional samordning av elevhälsans medicinska insats i Västmanlands län
Bakgrund
I september 2018 upprättades en ny funktion som samordnare för elevhälsans medicinska insats i
Västmanland. Förslaget om funktionen togs fram mot bakgrund av identifierade behov. Elevhälsan ska arbeta
hälsofrämjande och förebyggande och utgör en instans som har möjlighet att fånga upp elever med
hälsoproblem och andra behov av stöd i åldersgruppen 6–19 år. Effektiva samverkansmöjligheter mellan
skolhälsovården och regionens hälso-och sjukvård riktad till barn och unga saknades dock. Inom elevhälsan
efterfrågades också länsövergripande nätverk och möjlighet till dialog om riktlinjer, arbetssätt och metoder för
att uppnå en mer patientsäker och jämlik elevhälsa.
Funktionen består av 80 % samordnande skolsköterska och 20 % samordnande skolläkare och tillsattes till att
börja med i två år. Grundkostnaden på 1 mkr/år fördelas lika mellan Region Västmanland och länets tio
kommuner. Kommunernas andel fördelas proportionellt med utgångspunkt i befolkningsmängd. Region
Västmanland avsätter ytterligare 200 tkr/år för utbildnings- och möteskostnader. Funktionens grunduppdrag är
att verka för att skapa goda förutsättningar för alla skolsköterskor och skolläkare att arbeta för att uppnå jämlik
vård och hälsa för barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år. Verksamheten ska enligt nuvarande planering
utvärderas utifrån ett antal framtagna effektmål efter den inledande tvåårsperioden.
Nuläge
Den regionala samordningen av elevhälsan har i dagsläget pågått i ett år och fem månader. Utvärderingen är
ännu inte utförd, men arbetet har så här långt uppfattats som mycket framgångsrikt och uppskattat av både
elevhälsan i länet och regionens hälso- och sjukvård. Under arbetets gång har de identifierade behov som låg
till grund för funktionen kunnat bekräftas och utveckling har skett inom samtliga framtagna
effektmålsområden. En sammanställning av elevhälsosamordningens arbete så här långt bifogas denna
skrivelse.
Enligt plan ska en utvärdering av funktionen genomföras efter de första två åren. Utvärderingen kommer att
kunna ligga till grund för beslut om hur arbetet ska gå vidare på lång sikt. Innan utvärderingens resultat finns
tillgängligt behöver Region Västmanland och länets tio kommuner ta ställning till vad som sker med funktionen
efter den sista augusti 2020 då de första två åren är till ända.
Förslag till förlängning
Innan långsiktiga beslut om hur elevhälsosamordningen ska se ut i framtiden fattas så bör den planerade
utvärderingens resultat finnas tillgängligt som underlag. Samtidigt riskerar nyetablerade rutiner och pågående
utvecklingsprocesser att gå förlorade/tappa fart om det uppstår ett glapp mellan de två första
verksamhetsåren och ett ställningstagande om en eventuell implementering.
Mot denna bakgrund föreslås en förlängning av elevhälsosamordningen, förslagsvis till och med december
2021 enligt samma upplägg som tidigare. På detta vis kan det pågående utvecklingsarbetets kontinuitet
säkerställas samtidigt som en dialog om hur samarbetet bör se ut på längre sikt kan inledas hösten 2020 med
utgångspunkt i utvärderingen av de första två verksamhetsåren.
Åsa Lundquist
Verksamhetschef Välfärd och Folkhälsa
Region Västmanland
asa.lundquist@regionvastmanland.se
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§
Ny förskola Kinnekulle (KS 2020/308)
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att utreda möjligheten av en ny förskola på ängen intill Södergården.
Underlaget för denna nya förskola är framme för beslut. Förskolan
i sig ökar inte kapaciteten för fler barn då den ersätter två befintliga förskolor (Västergårdarna och Kungsladugården).
Förutom att vi får en modern och ändamålsenlig förskola istället
för två av den äldre modellen där en dessutom är placerad i ett
hyreshus så får vi en effekt som är positiv gällande äldreomsorgen.
Västergårdarna ska så fort det är möjligt byggas om till trygghetsboende förutsatt att nödvändiga beslut fattas i Kungsörs kommun
och hos Kungsörs Fastighets AB (KFAB).
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-24, § 49
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-0918 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs
kommun
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-26 § 194
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0604
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-17, § 40
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-27
• Sjötorpshus, konceptskiss
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 127

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige anslår 41 550 000 kr i investeringsutrymme.
Inga ytterligare medel tillskjuts för drift av den nya förskolan.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att barn- och utbildningsförvaltningens chef samt kommunstyrelsens tekniska chef får i uppdrag att fullfölja avropet och den kommande projekteringen samt
teckna de avtal som är nödvändiga för fortsatt byggnation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar även att byggprojektet ska följas upp
i barn- och utbildningsnämnden under hela processen. I det fall
nämnden upptäcker att investeringsutrymmet inte är tillräckligt
Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, teknisk chef,
kommundirektör, akten
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ska ärendet omedelbart tillbaka till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att en utredning gällande kostnad för
tillagningskök ska göras och tillföras underlaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, teknisk chef,
kommundirektör, akten
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§ 194
Förskoleutredningen – Framtida behov för
förskolan i Kungsörs kommun (KS 2018/478)
Vid en framtidsdag med fokus på förskolan den 18 april 2018
fick barn- och utbildningsförvaltning i uppdrag att utreda förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025 och
hur kommunen demografiskt växer. Vid mötet deltog politiker
från nämndernas och kommunstyrelsens presidier, tjänstemän
från barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsenheten och
kommundirektören.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån uppdraget utrett
förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025
och hur kommunen demografiskt växer. Utredningen innehåller;
- Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och
lärande
- Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar
- Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och
utmaningar
- Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.
- Kostnader
- Antal barn i Kungsörs förskolor 2014-2018
- Befolkningsprognoser
- Behov av lokaler på kort och lång sikt
- Förslag till lokalförsörjning
- Beräkning av kostnaderna för förslagen till lokalförsörjning
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-24, § 49
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-0918 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs
kommun

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidieberedning vill tacka för utredningen.
Den kommer att vara värdefull i det fortsatta arbetet.
Som ett första steg ser beredningen en ny förskola med sex avdelningar på ängen intill Södergården. För denna del bör nämnden få i
uppdrag att tillsammans med Kungsörs KommunTeknik AB mer
detaljerat kostnadsberäkna förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
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Därefter bör förskolor i första hand planeras i områden där byggnation är aktuell, t.ex. Malmberga och Skillinge.
Nämnden bör får i uppdrag att varje år uppdatera utredningen så
att den hålls uppdaterad med de förändringar i behov som finns.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning noteras att en
kompetensförsörjningsplan tillhör ärendet vilken saknas i
kallelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom presidieberedningens prioriteringar och ger följande uppdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans
med Kungsörs KommunTeknik AB mer detaljerat kostnadsberäkna steg ett – en ny förskola på ängen intill Södergården

-

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att varje år
uppdatera utredningen så att den hålls uppdaterad med de
förändringar som finns i behoven

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-06-05

Dnr Buf

Adressat

Vår handläggare

Ny förskola i Kungsör. ”Nya Kinnekulle”.
Bakgrund
Antalet barn med behov av platser inom förskolan har ökat under flera år. Flera
avdelningar har öppnats i tillfälliga lokaler. När processen med att bygga nya
lokaler för Kung Karls skola var färdig 2018 togs initiativ till att få en överblick
för behoven av förskolelokaler. Vid en ”framtidsdag” den 18/4 2018 där
representanter för alla politiska partier i Kungsör deltog gavs uppdraget till barnoch utbildningsförvaltningen att ta fram en sammanställning över ”Framtida
behov för förskolan”.
Utredningen presenterades därefter i barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen.
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens utredning
inklusive kompletteringar med beräkning av kostnader om lokalförsörjning samt
bifogad kompetensförsörjningsplan.
Utredning i sin helhet överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut i kommunstyrelsen 2018-11-26
Kommunstyrelsen ställer sig bakom presidieberedningens prioriteringar och ger
följande uppdrag:
- Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs
KommunTeknik AB mer detaljerat kostnads-beräkna steg ett – en ny förskola
på ängen intill Södergården
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att varje år uppdatera
utredningen så att den hålls uppdaterad med de förändringar som finns i
behoven
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Uppdatering av behov och aktuellt läge – ”Framtida behov för förskolan
2018 10 17”.
Enligt senaste befolkningsprognosen från 2020-03-05 kommer antalet barn inom
förskolan att försätta att öka inom de närmaste åren.

Antal inskrivna barn i förskolan har ökat under de senaste åren. Sedan april 2020
har antalet barn i förskolan dock minskat. Minskningen är en konsekvens av den
pågående Corana-pandemin. Många föräldrar har valt att avsluta sina placeringar
på förskolan för barn som efter sommaren kommer att börja i förskoleklass. Det
är också många föräldrar som hade planerat att deras barn skulle skrivas in
förskola under våren 2020 som har ändrat sina planer och senarelagt starten i
förskolan för sina barn. . Det är dock högst sannolikt att behovet av
förskoleplatser kommer att öka igen när pandemin är över.
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Den nya förskolan som dimensioneras för cirka 108 barn kommer inte att
innebära någon kapacitetsökning gällande antalet förskoleplatser i Kungsör. De
befintliga förskolorna ”Västergårdarna” och ”Kungsladugården” som ersätts
kommer att omvandlas till boende respektive försäljas.
Behovet av förskoleplatser inom östra delen av Kungsör kvarstår. Därför är
rekommendationen fortfarande att detaljplanen för området kring Malmberga
förskola ändras så att en utbyggnad kan ske där.
Upphandling via Sveriges kommuner och regioner
Organisationen Sveriges kommuner och regioner har genomfört en upphandling
av permanenta och nyckelfärdiga förskolebyggnader. Det finns nu ett färdigt
ramavtal som är möjligt att använda.
”Fokus under upphandlingen
har varit att ta fram bästa
möjliga förskolor ur ett
pedagogiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv.
Hela upphandlingsprocessen
har genomsyrats av våra
prioriterade mål.”
Genom att använda det befintliga ramavtalet sparas både tid och kostnader.
Eftersom projektering och upphandling redan är genomförd.
Urval och behovsanalys
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med ledningen för Kungsörs
Kommunteknik AB, KKTAB, använt den mall för Kommentus tagit fram för
urval och behovsanalys. I det arbetet har också personal, fackliga representanter
och skyddsombud från förskoleenheten varit delaktiga.
Av de leverantörer som är antagna i mellersta Sverige för koncepttypen ”Större
enplansförskola” har Sjötorpshus den lösning som bäst överensstämmer med
behoven.
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Placering i Kungsör
Den nya förskolan kommer att strax söder om fotbollsplanerna och ishallen i
centrala Kungsör.

En angöringsplats för hämtning och lämning kommer att anläggas i södra delen
av förskoleområdet i anslutning till Kungsringen.
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Kostnadsberäkning
När den nya förskolan tas i drift kommer de befintliga förskolorna
Västergårdarna och Kungsladugården att avvecklas. Den nya förskolan kommer
att ha samma kapacitet och bemanning som de två idag befintliga har
tillsammans. Det innebär att det inte blir någon förändrad kostnad för personal
och daglig drift. Lokalkostnaden kommer totalt sett att minska. Nuvarande
kostnad för hyror av Kungsladugården och Västergårdarna är 1 428 000 kr per år.
Hyran för ”Nya Kinnekulle” beräknas bli 1 266 428 kr per år. Vilket innebär en
kostnadsminskning på drygt 160 000 kr per år.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-föreslå kommunstyrelsen att besluta att Kungsörs Kommunteknik AB får i
uppdrag att fortsätta processen med att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen uppföra en förskola enligt förslaget, som inte innebär
någon kostnadsökning för hyra och drift.
-hos kommunstyrelsen begära ett investeringsutrymme av 41 550 000 kr för
uppförandet av en ny förskola.
Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
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Bilaga, ekonomisk kalkyl:
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Uppdaterad
2020-06-08

Version 1:2

Adressat

Vår handläggare

Gun Åslund
Fredrik Bergh

Framtida behov för förskolan
i Kungsörs kommun.
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Förord - Utredningsuppdrag
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs förskolor, flera nya avdelningar har
öppnats. Diskussioner om lokallösningar för kommunens förskolor har ingått när det varit
aktuellt med planer och beslut om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsförvaltningen.
Vid en ”framtidsdag” den 18/4 2018 där representanter från samtliga politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige deltog fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget
att sammanfatta de framtida behoven för förskolorna i Kungsörs kommun och ta fram förslag
på åtgärder.
Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och
lärande
När samhället förändrades i och med övergången från bondesamhället till industrialismen
uppstod på många håll ett behov av att ta om hand (och uppfostra) barnen till de som arbetade i
industrin. Under de hundra år som följde fram till idag har syftet och innehållet i förskolans
verksamhet förändrats. Det har också funnits olika politiska drivkrafter bakom både
familjepolitik och viljeinriktning för barnomsorgen. Olika pedagogiska teorier och
förhållningssätt har diskuterats, forskats kring och utvecklats. Det som började som
barnpassning och uppfostran har nu övergått till ett tydligt uppdrag med inriktningen utveckling
och lärande.
Kort historisk sammanfattning:
1918 Svenska Fröbelförbundet startade barnträdgårdar.
1932 Alva Myrdal myntar begreppet ”storbarnkammare”.
1938 Befolkningskommisionen. Daghem och lekskola.
1945 Socialstyrelsen blir ansvarig för barnomsorgen.
1955 Yrkestiteln förskollärare.
1972Från Daghem till förskola.
1975 Kommuner ska erbjuda avgiftsfri förskola för sexåringar.
1991 Riksdagsbeslut om rätt till förskola.
2019 Ny läroplan för förskolan förväntas komma.
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Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar.
I läroplanen för förskolan (Lpfö18) beskrivs bland annat förskolans uppdrag:
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn.”
”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana
barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och
lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår
spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskolläraren ska ansvara för
det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns
utveckling och lärande.
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar
barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och
en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att
utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.”
”Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang.
Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan
att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.”
”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning
och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad
så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd
och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.”
”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. ”Utbildningen ska
stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både
självständigt och tillsammans med andra.”
”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och
i varierande miljöer.”
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Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och
utmaningar.
Framtida behov och utmaningar:
Kompetent och engagerad personal
Den absolut viktigaste förutsättningen för att få en verksamhet med hög kvalitet är att
personalen är kompetent och engagerad.
Insatser och förutsättningar som behövs, för att behålla personal i förskolan
Under senare år har konkurrensen om behörig personal ökat. Arbetsvillkor som löner,
personaltäthet och hög andel högskoleutbildad personal är faktorer som påverkar möjligheten
att både behålla och rekrytera personal. Arbetsglädje, utveckling och möjligheter att påverka sin
arbetssituation har också stor betydelse. Det är önskvärt om fler karriärvägar kan utvecklas
inom förskolans verksamheter.
Insatser, som behövs, för att nyrekrytera
Förutom arbetsvillkor är arbetsmiljön, utveckling, hög kvalitet och blivande kollegor viktigt vid
rekrytering. Ett aktivt arbete med marknadsföring och kontakt med utbildningsanordnare
behövs.
En väl fungerande verksamhet är den absolut bästa reklamen för att kunna rekrytera personal
och täcka framtida kompetensbehov.
Barngruppernas storlek i förskolan
Under senare år har det varit en nationell diskussion om barngruppernas storlek i förskolan. Det
finns inte någon styrande reglering i skollag eller förordning om antalet barn när det gäller
barngruppernas storlek i förskolan. Skolverket har i ett kommentarmaterial till allmänna råd
”Måluppfyllelse i förskolan” gett rekommendationer som beskrivs nedan.
I skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” finns nedanstående text:
En ideal gruppstorlek
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det finns stora
barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och föräldrar är nöjda och
verksamheten utgår från läroplanens mål och intentioner. Förskolans uppdrag utgår från att
barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. Antalet barn är
en nog så viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan variera mellan olika avdelningar
på samma förskola beroende på olika faktorer. Jonsdottir97 lyfter vikten av gruppens betydelse
i sin studie om kamratrelationer i förskolan. Barngruppen bidrar till barns kognitiva, sociala
och emotionella utveckling. Hon framhåller att det är viktigt att ta tillvara förskolans sociala
miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av identitet i
samspel med andra. I sin studie Hur många vuxna behövs på dagis?98 undersökte Palmérus
och Hägglund hur barngruppens storlek påverkade innehållet och kvaliteten i verksamheten.
Resultaten visade att verksamheter med barngrupper på upp till 18 barn inte automatiskt hade
lägre kvalitet. Snarare var det så att en barngrupp med färre barn och med samma antal vuxna
i arbetslaget istället kunde ha sämre villkor för trygghet och stimulans. Större betydelse än
barngruppens storlek hade arbetslagets arbetssätt och graden av enighet kring hur
verksamheten skulle bedrivas.
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Utdrag ur Skolverkets allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan”:
För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver personalen ha adekvat
utbildning och kompetens. För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver
det dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn. Om personaltätheten är låg
under hela eller delar av dagen behöver det vara färre barn i barngruppen. Ytterligare en
faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek är barngruppens
sammansättning. Med barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar,
andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än
svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den fysiska miljön en faktor som påverkar när
en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna
att bedriva en utbildning utifrån läroplanens mål behöver det ara färre barn i barngruppen.
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern
1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla
sig till och inte något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än
vad riktmärket anger, beroende på hur väl de tidigare nämnda faktorerna fungerar
tillsammans.
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Lokaler och miljö
Välfungerande lokaler och miljöer både inne och ute som kan skapa möjligheter för en kreativ
och utvecklande verksamhet har stor betydelse för att ge personalen förutsättningar att kunna
leva upp till läroplanens mål. Lokalerna ska vara utformade så att det går att anpassa
verksamheten efter de behov som finns. Det ska till exempel vara möjligt att inom en avdelning
både kunna skapa mindre barngrupper och att ha aktiviteter där flera kan delta.
Barns motoriska träning behöver ske såväl inomhus som utomhus där möjligheter
för rörelseutrymme behöver finnas. Aktiviteterna utomhus underlättas om miljön
planeras så att det finns naturliga variationer höjd- och rumsfördelning.
Lokalerna behöver utformas så att det underlättar samarbete mellan olika förskoleavdelningar
samtidigt som de inte får ”störa varandra”. Det ska både vara lätt att få kontakt och att kunna ha
en lugn verksamhet utan att barnen får för många intryck. Till exempel på det sätt som
Kinnekulle förskola ursprungligen är utformad.
Handläggare vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund rekommenderade information från
Boverket och samt information från Malmö stad när det gäller utformning av inom- och
utomhusmiljöer för förskolor.
Del av text från folder som är utgiven av Boverket:
Hur stor friyta behövs?
Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den
totala storleken på friytan. Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i
förskolan…
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en gård som
är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson et al 2009).
Del av informationsskrift från Malmö stad:
Lokalens storlek och utformning ska underlätta för förskolan att erbjuda omsorg och lärande.
Barn har behov av utrymme för att kunna röra sig fritt och utveckla motoriken. Ytorna ska vara
tillräckligt stora. I förskolan rekommenderas minst 7,5 kvadratmeter vistelseyta per barn. Detta
är viktigt för att hålla en låg stress- och ljudnivå bland barnen, men även med hänsyn till
smittskydd och luftkvalité.
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Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.
I Kungsör finns det 10st förskolor samt en i Valskog.
• Björkliden
3 avdelningar
• Solbacken
1 avdelning
• Frida
4 avdelningar
• Kinnekulle
5 avdelningar varav två moduler
• Kungsladugården
2 avdelningar
• Malmberga
4 avdelningar varav två moduler
• Täcklunda
3 avdelningar
• Västergårdarna
4 avdelningar
• Smultrongården
1 avdelning (just nu vilande)
• Skogsudden
2 avdelningar
Kapaciteten inom förskolan när det gäller att ta emot barn, både till antal barn och till barnens
vistelsetid på förskolorna, går inte att beskriva med ett enkelt statiskt mått. Det framgår tydligt i
de skrifter som skolverket gett ut för att beskriva rekommendationerna för barngruppernas
storlek i förskolorna. Det behöver alltid göras en analys och bedömning av förutsättningarna. I
skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” nämns bland annat faktorerna:
• förskolans socioekonomiska upptagningsområde
• förskolans lokaler
• antal barn i gruppen
• personaltäthet
• barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet
• barn med annat modersmål än svenska
• barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling
• arbetslagets utbildning och kompetens
• innehåll och aktiviteter
Ett ungefärligt maximalt mått på antal barn och vistelsetid för förskolorna i Kungsör är för
närvarande 507 barn och 15 500 timmar per vecka. När några av faktorerna ovan ingår i
bedömning blir det naturligtvis en lägre siffra för den maximala kapaciteten.
Det är önskvärt skapa andra lokaler för Västergårdarna, Kungsladugården och Smultrongården.
Västergårdarnas förskola bedrivs i lokaler på olika plan som från början är avsedda för
bostäder. De lokalerna skulle kunna återställas till bostäder.
Kungsladugården, Smultrongården och Solbacken är för små för att ge bra förutsättningar för
verksamheten.
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Kungsörs förskolor har under flera år fått mycket bra resultat när barnens föräldrar svarat på
utvärderingarna. Trots att det har öppnats en ny avdelning per år har verksamheten lyckats
behålla en hög kvalitativ nivå.
Resultat från förskolornas föräldraenkät,
2016-2019. ”Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal”.
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2016-2019. ”Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan”.
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Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan.
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Kostnader
Den totala kostnaden per barn i förskolan är lägre i Kungsör jämfört med både genomsnittet i
Västmanslands län och pendlingskommuner som är jämförbara med Kungsör. Trots det har
Kungsör högst kostnad för personal. Orsaken är att Kungsörs kommun har låga overhead och
kringkostnader.
Jämförelse av kostnaden per elev i förskolan mellan Kungsör, genomsnittet i Västmanlands län och jämförbara
pendlingskommuner under 2018.

Kostnader
per elev/kr

Lokaler och
inventarier

Personal

Kungsör

150 100

18 700

115 900

Västmanlands län

151 300

20 900

111 200

Pendlingskommuner

150 800

18 800

111 600

Källa: Skolverkets databas Siris.
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Antal barn i Kungsörs förskolor. 2018-2020.
Tabellen nedan visar antal inskrivna barn i Kungsörs förskolor varje månad från 2018 till och
med maj 2020. Juni 2020 är enligt prognos.
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Den generella utvecklingen som upprepas varje år är att antalet barn som är inskrivna i
förskolan ökar efter sommaren från augusti till juni nästkommande år. Under senare delen av
juli och i augusti är det många föräldrar som skriver ut sina 6 åringar ur förskolan inför att
barnen ska börja i förskoleklassen.
Skollagen 8 kapitlet:
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig
huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i
sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.
Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem
som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.
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Befolkningsprognoser. Hög och låg.
Under de senaste nio åren har antalet barn i kommunal förskola ökat i Kungsörs kommun. Det
beror både på att befolkningen i Kungsör har ökat under den tidsperioden och på att fler
föräldrar har valt att ha sina barn i Kungsörs kommunala förskola istället för att välja andra
förskolor.
Enligt de prognoser som finns kommer antalet barn att öka ytterligare under de kommande
åren.

Befolkningsutveckling 1-5 år, 1990-2017
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Enligt befolkningsprognoserna för Kungsörs kommun kommer antalet invånare att fortsätta att
öka. De två olika prognoserna utgår från två olika scenarier. Prognos låg baseras på att det
byggs ca 200 bostäder under prognostiden och prognos hög baseras på ca 440 bostäder, d.v.s.
bägge prognoserna har byggandet som ingångsvärde förutom det vanliga med födelse- och
dödstal mm. I bägge fallen förväntas invånarantalet öka.

Invånare

Befolkningsprognos, hög och låg
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Som en konsekvens av de två olika scenarierna förväntas ökningen antalet barn i förskoleålder
att antingen att plana ut efter 2018 eller fortsätta att öka, beroende på vilken prognos som
används.
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Det är något vanligare att kvinnor i Kungsör väljer att föda barn tidigare än genomsnittet för
hela riket.
Benägenhet att föda barn, 2015-2017

Behov av lokaler på kort och lång sikt.
Det är mycket sannolikt att befolkningsökningen blir högre än det lägre alternativet i de
prognoser som finns. En stor del av de nya tomterna som ingår i nyetableringen både vid
Runnabäcken och Skillingeområdet är sålda och produktionen av nya bostäder pågår.
Det förslag till lokalförsörjning som här presenteras täcker precis det behovet som uppstår om
utvecklingen följer det högre alternativet för prognosen. En beredskap behöver finnas om
befolkningsutvecklingen blir högre än vad den aktuella prognosen visar.
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Förslag till lokalförsörjning
•
•
•
•

Hösten 2021 Västergårdarna och Kungsladugården ersätts av en förskola med 6
avdelningar vid Södergården.
Malmberga förskola utökas med 2 nya avdelningar.
Ha beredskap för att bygga ny förskola på östra sidan i Kungsör.
För att kunna ha beredskap på längre sikt behöver detaljplanerna för Kungsör vara
uppdaterade och möjliga platser för eventuella förskolor finnas med.

B En förskola med 6 avdelningar på ängen intill Södergården.
C Utöka Malmberga med ytterligare 2 avdelningar så att det blir 6st där. Bör helst byggas
så att förskolan inryms i ett sammanhängande hus.
D Säkerställ att det finns platser för ytterligare förskolor i Kungsörs detaljplaner.
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KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Ny förskola på Kinnekulle
Underlaget för en ny förskola är äntligen framme för beslut och ser vi till
Kungsörs framtida planering så är denna förskola av mycket stor betydelse.
Förskolan i sig ökar inte kapaciteten för fler barn då den ersätter två befintliga
förskolor (Västergårdarna och Kungsladugården).
Så förutom att vi får en modern och ändamålsenlig förskola istället för två av den
äldre modellen där en dessutom är placerad i ett hyreshus så får vi en effekt som
är positiv gällande äldreomsorgen.
Västergårdarna ska så fort det är möjligt byggas om till ”trygghetsboende” så att
kommuninvånare som kommit upp lite i åren och som inte längre orkar ta hand
om sin trädgård får möjligheten till ett boende i bra, trevlig och centrumnära
miljö. Detta förutsatt att nödvändiga beslut fattas i Kungsörs kommun och hos
Kungsörs Fastighets AB (KFAB)
KFAB kommer få ett inkomsttapp under ombyggnationen men får sedan en
sammanhållen fastighet av bostäder vilket sannolikt är gynnsamt för både KFAB,
Kungsörs kommun och kommunens invånare som får denna bostadsmöjlighet.
Fastigheten där förskolan Kungsladugården finns idag kommer att säljas på den
öppna marknaden och det finns idag intressent för att förvärva fastigheten.
I och med denna omflyttning så skapar Kungsörs kommun en riktig vinn-vinn
situation där den totala kostnaden för förskoleverksamheten minskar något trots
en nybyggd och modern förskola. Vi kan på detta sätt skapa trygghetsboende för
äldre kommuninvånare och det är här vi ökar kapaciteten genom detta förslag.
För att öka kapaciteten för förskolan måste vi, enligt den förskoleplan som Barnoch utbildningsförvaltningen tagit fram, ändra detaljplanen för Malmberga
förskola där vi också i samma detaljplan skapar möjlighet för boende utmed
Malmbergavägen.
I detaljplanen för Runnabäcken 2 finns även möjligheten för ytterligare en
förskola på sikt. På detta sätt har vi levt upp till den förskoleplan som togs fram
efter framtidsdagen och skapat möjlighet för förskolan att växa i takt med
befolkningstillväxten.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Kungsör fortsätter att växa och under första halvåret så ökade befolkningen näst
mest efter Västerås i både numerär och i procent. Antalet nyfödda under första
halvåret var 43 och fortsätter det i samma takt även för andra halvåret så kommer
utökat behov inom förskolan att finnas.
Bifogat detta tjänsteutlåtande finns en grovskiss till Sjötorpshus grundförslag och
det förslag som de vunnit upphandlingen på via Kommentus och det avtal som vi
avropar från. Det är inte ett färdigt förslag för Kungsör utan det färdiga förslaget
kommer tas fram i samband med projekteringen men det är så här förskolan
kommer att se ut och i grova drag även se ut innehållsmässigt. All projektering
tar vid direkt efter avropet.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 41 550 000 kr i
investeringsutrymme. Att inga ytterligare medel behövs för driften av den nya
förskolan utan den täcks av redan befintliga kostnader.
Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att barn- och
utbildningsförvaltningens chef samt kommunstyrelsens tekniska chef får i
uppdrag att fullfölja avropet och den kommande projekteringen samt teckna de
avtal som är nödvändiga för fortsatt byggnation.
Kommunfullmäktige beslutar även att byggprojektet ska följas upp i Barn- och
utbildningsnämnden under hela processen och i det fall nämnden upptäcker att
investeringsutrymmet inte räcker så ska ärendet omedelbart tillbaka till
Kommunstyrelsen för beredning och sedan vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§ 127
Ny förskola Kinnekulle (KS 2020/308)
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att utreda
möjligheten av en ny förskola på ängen intill Södergården.
Underlaget för denna nya förskola är framme för beslut. Förskolan i sig
ökar inte kapaciteten för fler barn då den ersätter två befintliga
förskolor (Västergårdarna och Kungsladugården).
Förutom att vi får en modern och ändamålsenlig förskola istället för två
av den äldre modellen där en dessutom är placerad i ett hyreshus så får
vi en effekt som är positiv gällande äldreomsorgen.
Västergårdarna ska så fort det är möjligt byggas om till
trygghetsboende förutsatt att nödvändiga beslut fattas i Kungsörs
kommun och hos Kungsörs Fastighets AB (KFAB).
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•
•
•
•

KS överläggning

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-24, § 49
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-18
jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs kommun
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-26 § 194
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-04
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-17, § 40
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-27
Sjötorpshus, konceptskiss

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) yrkar tillägg till beslutet
tillföra att en utredning gällande tillagningskök ska göras och tillföras
underlaget.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att det endast finns ett
förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anslår 41 550 000 kr i investeringsutrymme. Inga ytterligare medel tillskjuts för drift av den
nya förskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, teknisk chef,
kommundirektör, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-08-31
Vidare beslutar kommunfullmäktige att barn- och
utbildningsförvaltningens chef samt kommunstyrelsens
tekniska chef får i uppdrag att fullfölja avropet och den
kommande projekteringen samt teckna de avtal som är
nödvändiga för fortsatt byggnation.
Kommunfullmäktige beslutar även att byggprojektet ska
följas upp i barn- och utbildningsnämnden under hela
processen. I det fall nämnden upptäcker att
investeringsutrymmet inte är tillräckligt ska ärendet
omedelbart tillbaka till kommunstyrelsen för beredning och
vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att en utredning gällande kostnad för
tillagningskök ska göras och tillföras underlaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, teknisk chef,
kommundirektör, akten
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-14

§
Motion – Iordningsställ parkeringsplatser vid
Björliden, Valskog (KS 2020/292)
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att en parkering
iordningsställs vid Björliden i Valskog med cirka 20 parkeringsplatser.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Lars-Göran Andersson, inkommen 2020-08-03

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

