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Ordförande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Svar på motion – Innovationsutveckling för
en smartare välfärd (KS 2017/138)
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
-

utvecklar ett strukturerat arbete med innovationer i den egna
organisationen för att främja nya idéer och utveckling

-

inför ett bonussystem för att premiera nytänkande och utveckling hos medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med
förslag på möjliga effektiviseringar och utveckling av verksamheten.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att första punkten bifalls,
men att andra punkten avslås. Förvaltningen menar bl.a. att
- vi bygger in ett problem om vi inrättar ett bonussystem för
innovationer och kreativa effektiviseringsförslag
- det är varje anställds plikt och definitivt samtliga chefers plikt
att göra allt de kan för att hjälpa till att förbättra organisationen, kulturen och effektiviteten
- det är viljan att göra det lite bättre för kommunens invånare
varje dag som ska vara avgörande, inte att jag får en engångssumma för en klok tanke eller idé
- vid de årliga lönesamtalen ska den som presterar mer än vad
som förväntas premieras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-10, § 75
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige
-

Justerandes sign

bifaller motionens första punkt – Kungsörs kommun utvecklar
ett strukturerat arbete med innovationer i den egna organisationen för att främja nya idéer och utveckling
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28
-

Justerandes sign

avslår motionens andra punkt – Kungsörs kommun inför ett
bonussystem för att premiera nytänkande och utveckling hos
medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med förslag
på möjliga effektiviseringar och utveckling av verksamheten

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-07-18

KS 2017/138

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kommunchef Claes-Urban Boström

Förslag till svar på motion – Innovationsutveckling
för en smartare utveckling
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna genom Stellan Lund, Madelene Fager (Eriksson) och Jenny Andersson har lämnat in en motion om att vi i
Kungsör bör ha ett sådant tillåtande klimat att alla vill bidra och komma med innovationer och förslag på kostnadseffektiviseringar samt att skapa ett bonussystem för att premiera sådana förslag.
Vi är helt överens om att vi måste försöka skapa en sådan prestationsmiljö så att
alla vill bidra till sin organisations utveckling. Om detta handlar ledarskapet oerhört mycket och det är mycket viktigt för vår organisation att vi skapar en tillåtande miljö där det är möjligt att prova, tillåtet att göra fel för att prova igen och
till slut komma rätt.
Jag personligen är av den uppfattningen att man lär sig mer av sina framgångar
än av sina misstag. Om du får en framgång så vågar du ta ytterligare ett steg och
ytterligare ett nytt steg vilket gör att du växer som person och utvecklas. Det utvecklar organisationen och kan vi dessutom ”göra varandra bra” genom kreativ
feedback och beröm till den eller de som lyckas så kommer vi att skapa den miljön som motionärerna, liksom vi i organisationen, vill ha.
Under det senaste året har vi inom västra mälardalsregionen påbörjat ett arbete
kring fördjupad samverkan. Ett arbete som går ut på att plocka fram idéer som effektiviserar och skapar mervärden för de satsade skattekronor som våra tre kommuner har att förfoga över. Här har samtliga ledningsgrupper i tre kommuner tillsammans tagit fram över 50 olika förslag på hur vi ska kunna samarbeta och bli
effektivare. Detta har skett helt utan bonussystem för att alla dessa anställda vill
vara delaktiga i att göra dessa tre kommuner till ännu bättre och effektivare
kommuner än vad de är idag. Här pratar vi verkligen framtida utveckling då vi
vet om att en liten kommun som Kungsör inte kommer att få så lätt att klara alla
sina åtaganden framöver utan måste ha hjälp av våra grannkommuner för att vi
ska bli kostnadseffektiva. Så det pågår ett intensivt arbete med att få medarbetare
delaktiga i våra kommuners utveckling vilket också skapar en personlig utveckling. Vi har här en unik möjlighet att verkligen ta tillvara på all den kreativitet
som finns hos våra medarbetare.

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

2017-07-18

KS 2017/138

Ert datum

Er beteckning

Däremot så tror jag vi bygger in ett problem om vi inrättar ett bonussystem för
innovationer och kreativa effektiviseringsförslag. Jag skulle vilja påstå att det är
varje anställds plikt och definitivt samtliga chefers plikt att göra allt de kan för att
hjälpa till att förbättra organisationen, kulturen och effektiviteten. Det är vårt ansvar och ska finnas med som en stor del av glädjen i att gå till arbetet att jag kan
vara med och påverka, kan göra det bättre och viljan att göra det lite bättre för
kommunens invånare varje dag. Inte att jag får en engångssumma för en klok
tanke eller idé. Däremot så ska det självklart finnas med i bedömningen i de årliga lönesamtalen och i de kriterier som finns för vad som krävs för att jag som
anställd i Kungsörs kommun ska ha en chans till högre lön. Presterar man mer än
vad som förväntas ska det självklart även synas i lönekuvertet.
Men att införa ett bonussystem skapar enbart förvirring. Vem har rätt till en
bonus? Vem avgör om jag har rätt till en bonus? Hur stor ska en bonus vara och
ska det vara i förhållande till hur mycket mer effektiva vi blivit? Hur mäter man
det? En innovation kan vara hur smart som helst men inte ge en effektivisering,
hur får man då en bonus? Ja, det finns en rad frågor med bonussystem som jag
tror vi ska undvika och istället fokusera på det vi kan göra och göra det bra.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige
-

bifaller motionens första punkt – Kungsörs kommun utvecklar ett strukturerat
arbete med innovationer i den egna organisationen för att främja nya idéer
och utveckling

-

avslår motionens andra punkt – Kungsörs kommun inför ett bonussystem för
att premiera nytänkande och utveckling hos medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med förslag på möjliga effektiviseringar och utveckling
av verksamheten

Claes-Urban Boström

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

2017-08-28

§
Svar på motion – Inför en digital mötesplats
medborgardialog (KS 2017/156)
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson,
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund samtliga (C) föreslår i en
motion att Kungsörs kommun ska införa en digital mötesplats för
medborgardialog. Enligt motionärerna är det
-

ett sätt att stärka förtroendet mellan kommunen, politiken och
invånare

-

ett viktigt komplement till den befintliga beslutsprocessen

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar att
-

de digitala möjligheter som finns i dag att föra dialog, föra
fram förslag och få svar på synpunkter hittar man under
rubriken ”Kontakt och dialog” på kommunens webbplats. Det
handlar framför allt om att man kan lämna sin synpunkt och få
svar, att man kan lämna medborgarförslag och kontakta
politiker. Kommunen har också en Facebooksida.

-

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att
hjälpa kommunerna att på ett strukturerat sätt utveckla sin
medborgardialog. Det finns vägledning och stöd på SKL:s
webbplats och även i olika nätverk för dels politiker och dels
tjänstemän. Kungsörs kommun var representerat i dessa
nätverk med två tjänstemän och en politiker under 2015 och en
process med att ta fram ett styrdokument initierades. När två av
tre representanter slutade avstannade dock detta arbete.

Förvaltningen föreslår att kommunen tar upp arbetet igen med ett
styrdokument för medborgardialog och i det arbetet tittar på
lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör undersökas är
det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet bör lämpliga
samarbeten sökas.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-10, § 76
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28
•

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-06

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återuppta
arbetet med styrdokument för medborgardialog och i det arbetet
tittar på lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör
undersökas är det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet
bör lämpliga samarbeten sökas.
Med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida 1 (1)

Vår beteckning

2017-07-06
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Avdelningen för kultur, fritid, kommunikation

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Avdelningschef Astrid Qvarnlöf

Förslag till svar på motion – digital mötesplats för
medborgardialog
Centerpartiet Kungsör föreslår i en motion att Kungsörs kommun inför en digital
mötesplats för medborgardialog.
De digitala möjligheter som finns i dag att föra dialog, föra fram förslag och få
svar på synpunkter hittar man under rubriken ”Kontakt och dialog” på
kommunens webbplats. Det handlar framför allt om att man kan lämna sin
synpunkt och få svar, att man kan lämna medborgarförslag och kontakta
politiker. Kommunen har också en Facebooksida.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har framför allt under de senaste åren
arbetat med att hjälpa kommunerna att på ett strukturerat sätt utveckla sin
medborgardialog. Det finns vägledning och stöd på SKL:s webbplats och även i
olika nätverk för dels politiker och dels tjänstemän. Kungsörs kommun var
representerat i dessa nätverk med två tjänstemän och en politiker under 2015 och
en process med att ta fram ett styrdokument initierades. När två av tre
representanter slutade avstannade dock detta arbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen igen tar upp arbetet med ett
styrdokument för medborgardialog och i det arbetet tittar på lämpliga digitala
verktyg. Ett av de verktyg som bör undersökas är det som kallas e-förslag eller epetition. I arbetet bör lämpliga samarbeten sökas.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Astrid Qvarnlöf
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

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Svar på motion – Inrymningsträning i skola
och förskola (KS 2017/186)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ska ge i uppdrag att inför regelbunden inrymningsträning för
personal och elever på kommunens skolor och förskolor.
Tanken är att barnen snabbt ska kunna sättas i säkerhet genom att
stänga in barnen i klassrummet så fort som möjligt om en hotfull
situation uppstår – en ”tvärtomövning” till brandövningarna.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden
lämnat ett yttrande. Nämnden förslår att motionen ska avslås då
det redan finns en medvetenhet och agerande i förvaltningen i
frågan. Trygghet och säkerhetsarbete är ett pågående arbete.
Utbildningsinsatser i händelser som t.ex. brand och väpnat våld
genomförs kontinuerligt. Vid den här typen av utbildningar deltar
även beredskapssamordnare och representanter för polisen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 88
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-14, § 32
inkl. tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen då det redan finns en medvetenhet och agerande i barn- och utbildningsförvaltningen i
frågan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Svar på motion – Dagsljuslampor i klassrum
(KS 2017/190)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ger i uppdrag att göra ett test med dagsljuslampor och utvärdera
detta med avseende att successivt byta ut armaturer i skolorna mot
dagsljuslampor.
Motionären skriver bl.a. att studier visar att man med god belysning kan påverka dygnsrytm och prestationsförmåga positivt.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår att bolaget utrett de tekniska
förutsättningarna och kostnaderna för installation av dagsljusbelysning i klassrum. Det är full tekniskt möjligt att installera, men
kostnaden för ett klassrum är ca 90 000 – 100 000 kronor. Kostnaden per klassrum minskar om installation utförs i flera klassrum
vid samma tillfälle. Energimässigt medför dagsljusinstallation inte
någon större energivinst.
Bolaget föreslår att motionen avslås med hänvisning till de stora
investeringskostnaderna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 89
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-07-10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de stora
investeringskostnaderna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Svar på motion – Gör ängar av gräsytor
(KS 2017/192)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ger i uppdrag att anlägga ängar istället för gräsytor på lämpliga och
strategiska platser, främst i Kungsörs och Valskogs tätorter.
Motionären skriver bl.a. att många ängsväxter är på väg att bli
ovanliga eller är utrotningshotade. Som ekokommun bör Kungsör
aktivt främja den biologiska mångfalden.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att det i den grönstrukturplan som antagits av kommunfullmäktige finns förslag på att
anlägga ängar på strategiska platser mellan och i våra grönområden. Det görs som en del i arbetet med att öka den biologiska
mångfalden i tätorten. Bolaget kommer att se över lämpliga platser
och lämpliga metoder för att försöka anlägga ängar i tätorten
framöver.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 90
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-07-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till det arbete som redan pågår kring anläggande av ängar på
strategiska platser mellan och i våra grönområden. Arbetet sker
utifrån den antagna Grönstrukturplanen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Svar på motion – Köp och placera ut bänkar i
Valskog (KS 2017/203)
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att minst två bänkar placeras utmed elljusspåret i Valskog och minst en bänk utmed Skarpängsvägen.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett yttrande. Av det framgår att en bänkgrupp placerades ut i
samband med byggandet av utegymmet i Valskog och att det är
fullt möjligt att köpa in fler bänkar och göra en behovsinventering
av var de bäst skulle kunna placeras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 91
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-06-16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs
KommunTeknik AB i uppdrag att

Justerandes sign

-

göra en behovsinventering av var bänkar, utöver den
bänkgrupp som redan placerats vid utegymmet, bäst skulle
kunna placeras i Valskog samt

-

köpa in och placera ut dem.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Svar på motion – Fullmäktigecafé
(KS 2017/251)
Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny
Andersson (KD) föreslår i en motion att
-

fullmäktigecafé arrangeras i samband med kommunfullmäktiges sammanträden

-

fullmäktigecaféet ska öppna en halvtimma före annonserat
sammanträde och förtroendevalda finns på plats för att svara på
frågor

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det kan vara värt att prova
idén från och med det att mötena hålls i nya skolan där en cafédel
kommer att finnas i stora entréhallen. Förvaltningen föreslår att
partierna själva sköter caféet i form av ett rullande schema och att
försöket utvärderas efter en tid.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene
Fager (C) och Jenny Andersson (KD)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 113
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-97-14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och genomför ett försök
under våren 2018 med fullmäktigecafé en halvtimma före
annonserat sammanträde. Caféerna arrangeras av partierna
själva i rullande schema.
Försöket utvärderas inför sommaren 2018 för ställningstagande
till om detta ska permanentas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-07-14

KS 2017/251

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Förslag till svar på motion – Fullmäktigecafé
Alliansen föreslår i en motion att fullmäktigecafé arrangeras i samband med
kommunfullmäktiges sammanträden och att det ska öppna en halvtimma före
annonserat sammanträde med förtroendevalda på plats för att svara på frågor.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det kan vara värt att prova idén med
fullmäktigecafé. Det är viktigt att våra politiker på olika sätt är tillgängliga för
medborgarna. Ett fullmäktigecafé före kommunfullmäktige bör kunna prövas
från det att mötena hålls i nya skolan. Där kommer stolar och bord att finnas i en
cafédel i stora entréhallen.
Förvaltningen föreslår att provet med fullmäktigecafé sköts av de politiska
partierna själva i form av rullande schema. Varje parti tar ansvar för att ordna
café i tur och ordning. Mindre partier bör kunna gå samman med något annat
parti.
Om detta ska bli bra är det viktigt att politikerna finns på plats och inbjuder till
diskussion genom att ta kontakt med de personer som kommer.
Efter en tid bör försöket utvärderas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och genomför ett försök under våren 2018
med fullmäktigecafé en halvtimma före annonserat sammanträde. Caféerna
arrangeras av partierna själva i rullande schema.
Försöket utvärderas inför sommaren 2018 för ställningstagande till om detta ska
permanentas.

Claes Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

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

2017-08-28

§
Svar på medborgarförslag – Gör Ungdomens
hus av Borgvik (KS 2017/264)
Kerstin Hedberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
ge Borgvik till ungdomarna i Kungsör i det skick fastigheten är i
idag för att de själva ska få göra om det till ett Ungdomens hus.
Hon föreslår överlåtelse till stiftelseform med klausuler som gör att
ungdomarna själva får ansvaret.
Förslagsställaren menar att föräldrar, vuxna och ungdomarna kommer att se till att det införskaffas det som ungdomarna behöver för
att rusta upp och inreda huset.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förslaget ska avslås.
Husets skick, som det är nu, kan inte tillåta någon verksamhet.
Det är inte försvarbart med den omfattande renovering som kräv,
bl.a. för att
- betongen är fuktskadad så miljön inomhus inte går av vistas i
på grund av fukt och mögel
- den bärande konstruktionen har blivit försvagad på grund av
röta
- det finns risk att huset innehåller PCB
Ett redan tidigare fattat beslut visar att Kungsörs kommuns politiker redan bestämt sig för att Borgvik ska rivas och området ska
detaljplaneläggas för bostadsändamål och därmed skapa möjligheter för Kungsör att växa. Att riva byggnaden Borgvik är det enda
rätta och det mest ansvarsfulla beslutet som kan tas så som det ser
ut idag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kerstin Hedberg
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 102
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej! Vet att det planeras att riva huset Borgvik vid Kungsörs ut eller infart. Där planeras
att byggas hyreshus. Vi är några som har funderat på en bra ide' för kommunen och de unga i
Kungsör. En sk vinn-vinn-situation.
Förslaget innebär att kommunen ger huset till ungdomarna i precis det skick det är idag.
Kanske i en stiftelseform med klausuler som gör att ungdomarna själva får ansvaret. Föräldrar,
vuxna och ungdomarna själva ser till att det införskaffas det som dom behöver för att rusta
upp och inreda huset helt efter egna initiativ och önskemål. De ges ansvar för att själva se
till att detta blir sitt eget UNGDOMENS HUS. Många skulle engagera sig och detta skulle bli
ett stort engagemang i Kungsör. Det är vi övertygade om.
Det ökar kraftigt med droger och festande vilket bottnar i sysslolöshet och brist på att ha
kul! Får du själv som ung ta emot den tilliten som ansvaret skulle innebära får vi våra
ungdomar att växa. Huset lämnas sedan vidare till nästkommande årgångar och tanken är att det
ska kunna vara ett verksamt hus på lång sikt.
Kungsör hamnar på kartan som ett föredöme för andra orter. Orten där vi gav de unga möjlighet
att vara kreativa, ta ansvar, dansa, skratta, ha bus och kul med eget ansvar. Ungdomar lever
mitt i dessa glada år men vi vuxna både curlar och sätter upp tighta regler för deras dagar
och kvällar så de själva behöver inte känna ansvar för något.
Blev denna verksamhet av är vi övertygade att många skulle haka på och ta sin del i ansvaret
för att det ska vara en glad positiv och fri plats för dom att vara på. De kommer att vara
rädda om allt de själva kreativt har skapat. De kommer med detta ansvar att vilja hålla huset
fritt från droger och istället njuta av att ha en frizon där de vuxna litar på att de vill och
har kul!
De får ha egna önskemål om vad de behöver för resurser för att det ska byggas upp som deras
hus. Vi vuxna kan besvara och ordna fram deras önskemål. Det kommer inte att fattas resurser.
Tänk vad positiv och fin marknadsföring kommunen skulle få. Kommunen som gick i bräschen för
att satsa på ungdomarna i tid. De är de unga som ska prioriteras på en ort. Dels är de
Kungsörs framtid och dels så finns det många som kan räddas in i att gå en ansvarsfull start
in i vuxenlivet. Alla får chansen att visa hur bra det är på något i första skedet när huset
görs om till deras hus. Detta ska ju sedan underhållas och utvecklas under åren när
stafettpinnen lämnad över till nya årgångar.
Att en ev dålig ventilation är ett problem i huset, är förstås om människor ska bo i det eller
om det ska drivas som ett företag. Detta är inget som behöver åtgärdas alls med denna plan.
Man skulle kunna ta ett omgående beslut.
Vi är övertygade om att media runt om i landet skulle uppmärksamma och se mycket positivt på
detta projekt och flera kommuner skulle göra efter Kungsörsandan...
Namn
Kerstin Hedberg
Postadress
Storgatan 13 G
73632 Kungsör
Telefonnummer
0734025215
E-postadress
kerstin.hedberg@telia.com
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Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-07-18
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Svar på medborgarförslag om att göra Borgvik till ett
Ungdomens hus
Kerstin Hedberg har lämnat in ett förslag om att Kungsörs kommun ska ge Borgvik till kommunens
ungdomar i det skick det är i idag med kravet om att ungdomarna får ta över ansvaret och tillsammans
med föräldrar införskaffar det som måste införskaffas och rustar huset helt efter egna initiativ och
önskemål.
Först vill jag säga att jag tycker Kerstins idé är en mycket trevlig idé om det inte hade gällt just
Borgvik.
Borgvik är i sådant bedrövligt skick att det skulle anses rent oansvarigt av Kungsörs kommun att
lämna över ansvaret av byggnaden till kommunens ungdomar och deras föräldrar.
Så här säger vår egen fastighetsavdelning om Borgvik:
” Då fastigheten under en längre tid stått med ett tak som varit undermåligt så har betongen blivit
fuktskadad så miljön inomhus går inte att vistas i om man inte gör omfattande saneringar då det är
Fuktig miljö och mögel i lokalen.
Det undermåliga taket som släppt in fukt gör att bärande konstruktioner blivit försvagade på grund av
röta.
Man vet inte säkert men Myndighetsförbundet har hört av sig och berättat att det finns risk för att
huset innehåller PCB. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och PCB-haltiga fogmassor
och byggvaror skall lämnas som farligt avfall. PCB betraktas idag som cancerframkallande.
Så husets skick som det är nu kan inte tillåta någon verksamhet.
Huset kräver så omfattande renovering att det inte är försvarbart att utföra någon renovering”.

Ungdomarna tillsammans med sina föräldrar kommer heller inte att kunna renovera det efter egna
idéer och viljor utan huset kommer att klassas som en offentlig lokal även om det inte är kommunen
som driver det då det är öppet för alla ungdomar. I och med att det är en offentlig lokal så kommer en
rad krav och måsten för en sådan ombyggnation som är både kostsam och mödosam (se texten ovan).
Utöver renoveringen för att över huvud taget kunna använda huset tillkommer ytterligare krav som är
kopplat till en offentlig användning.

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

2016-01-16
Ert datum

Er beteckning

Borgvik skulle inte bli det positiva och glädjefyllda ungdomens hus som förslagsställaren föreställer
sig utan det skulle bli ett gigantiskt problem för både ungdomar och dess föräldrar.
Ett redan tidigare fattat beslut visar att Kungsörs kommuns politiker redan bestämt sig för att Borgvik
ska rivas och området ska detaljplaneläggas för bostadsändamål och därmed skapa möjligheter för
Kungsör att växa. Att riva byggnaden Borgvik är det enda rätta och det mest ansvarsfulla beslutet som
kan tas så som det ser ut idag. Området har ett unikt läge som bostadsplats vilket innebär att politiken
fattat ett mycket långsiktigt och klokt beslut då det kommer ha stor betydelse för den totala
utvecklingen av Kungsörs kommun vilket även kommer vara till gagn för kommunens ungdomar.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget

Claes-Urban Boström
Kommunchef

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

2017-08-28

§
Upphävande av beslut om förenklad handläggning av servicetjänster inom hemtjänsten för personer över 75 år (KS 2017/289)
Kommunfullmäktige beslutad i augusti 2010 att införa förenklad
handläggning och biståndsbedömning av servicetjänster till de som
fyllt 75 år. Avgifter för tjänsterna beslutades av kommunfullmäktige i oktober samma år.
Rättsområdet har ändrats sedan införandet.
Socialnämnden föreslår att förenklad handläggning ska upphävas
från och med den 1 oktober 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-08-30 § 63 (Införande av
förenklad handläggning)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25, § 71 (Avgifter)
• Socialnämndens protokoll 2017-06-20, § 98 jämte
tjänsteskrivelse 2017-06-02 med bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut från den 30 augusti 2010,
§ 63 om förenklad handläggning och till detta hörande avgifter.
Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-06-20

§ 98
Förenklad handläggning för personer över
75 år (SN 2017/132)
Socialnämnden fattade i maj 2010 beslut om att införa förenklad
handläggning av servicetjänster inom hemtjänst för personer över
75 år. I och med införande av nytt ärendehanteringssystem har
frågan om förenklad handläggnings varande väckts. Då
rättsområdet ändrats sedan införandet behöver förenklad
handläggning ses över så det stämmer överens med vad juridiska
prejudikat och IVO hänvisar till. Syftet är att säkerställa att alla
Kungsörs invånare får den rättsäkra handläggning de har rätt till.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att förenklad
handläggning ska upphävas
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02
• Meddelande från socialstyrelsen (bilaga 1), februari 2013
• Kammarrätten i Jönköpings dom (bilaga 2), 2015-12-14
• Aktuell statistik gällande förenklad handläggning (bilaga 3),
2017-06-02
• Hanteringsplan för avvecklande av förenklad handläggning
(bilaga 4), 2017-06-02

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag om att upphäva
förenklad handläggning som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen att:
-

Justerandes sign

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om förenklad
handläggning och att beslutet träder i kraft från och med den 1
oktober 2017.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad

11

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Revidering av Avgifter inom socialförvaltningen och Regler för färdtjänst
(KS 2017/290)
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i oktober 2016.
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ändrade avgifter. För att underlätta kommande avgiftsjusteringar har reglerna
om egenavgifter för färdtjänst flyttats från Regler för färdtjänst till
dokumentet Avgifter inom socialtjänsten.
Nämnden har ställt sig bakom förslaget som föreslås gälla från den
1 januari 2018.
Större ändringar är:
-

timpriset justeras upp från 328 till 367 kronor per timma

-

avgifterna för ej biståndsbedömda insatser – förenklad handläggning stryks

-

en ny avgift för hembesök av sjuksköterska kvällar, nätter och
helger med 180 kronor per besök tillkommer (den enskilde
debiteras högst en besöksavgift per dygn oavsett antal besök)

-

avgiften för logi vid korttidsvistelse/växelvård slopas och
totalkostnaden per dygn blir 187 kronor mot tidigare 200
kronor

-

öppenvårdstaxan till externa kunder höjs kraftigt för att svara
upp mot den faktiska kostnaden

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2017-06-20, § 99 jämte tjänsteskrivelse med bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar
-

Justerandes sign

Avgifter för socialtjänsten enligt socialnämndens förslag

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28
-

Regler för färdtjänst enligt med socialnämndens förslag.
Egenavgifterna för färdtjänst lyfts ut och förs över till Avgifter
inom socialtjänsten.

Ändringarna görs från och med den 1 januari 2018.

Reviderade Avgifter inom socialtjänsten och Regler för färdtjänst
redovisas som KS-handling nr x respektive x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-06-20

§ 99
Revidering av avgifter inom socialförvaltningen (SN 2017/131)
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i oktober 2016.
Större ändringar är:
-

-

-

-

timpriset justeras upp från 328 kronor till 367 kronor per
timme. Avgifterna för ej biståndsbedömda insatser – förenklad
handläggning stryks.
en ny avgift för hembesök av sjuksköterska kvällar, nätter och
helger med 180 kronor per besök tillkommer. Observera att
den enskilde debiteras högst en besöksavgift per dygn oavsett
antal besök.
avgiften för logi vid korttidsvistelse/växelvård slopas.
totalkostnaden per dygn blir 187 kronor mot tidigare 200
kronor.
öppenvårdstaxan till externa kunder höjs kraftigt för att svara
upp mot den faktiska kostnaden

För att underlätta kommande avgiftsjusteringar har reglerna om
egenavgifter för färdtjänst flyttats från Regler för färdtjänst till
dokumentet Avgifter inom socialtjänsten.
De nya avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-08
• Avgifter inom socialtjänsten
• Regler för färdtjänst

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya avgifter
från och med den 1 januari 2018 som sitt eget och föreslår
kommunstyreslen att:
-

Justerandes sign

Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens förslag till
nya avgifter och reviderar Regler för färdtjänst där regler för
egenavgifterna lyfts ut och återfinns i Avgifter inom socialtjänsten från och med den 1 januari 2018.
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad

12

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Ägardirektiv för år 2017 i bolagskoncernen
(KS 2017/294)
Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i januari
2017.
Ett förslag till direktiv 2018 har tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ägardirektiv för år 2017 - KS-handling nr 2/2017
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-06-13
jämte förslag till ägardirektiv

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för år 2018 i bolagskoncernen i enlighet med förslaget.

Antagna ägardirektiv redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida 1 (1)

Vår beteckning

2017-06-13
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Ägardirektiv 2018 i bolagskoncernen – Kungsörs
Kommunföretag AB, Kungsörs Fastighets AB,
Kungsörs Kommun Teknik AB och Kungsörs
Vatten AB
Under bolagsdagen den 13 juni 2017 diskuterades förslag till nya ägardirektiv för
2018 fram i en dialog. Förslaget diskuterades och föredrogs i respektive bolagsstyrelse under bolagsdagen.
De nya ägardirektiven bifogas detta förslag till beslut och de ändringar som diskuterats och som överenskommits som förslag är markerade med rött i bifogade
handlingar (bilaga 1).
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kungsörs kommun antar de nya ägardirektiven för 2018 för Kungsörs bolagskoncern.

Claes-Urban Boström

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

Bilaga 1
KS-handling nr ?/2017

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr G.04

Förslag till

Ägardirektiv för år 2018 i bolagskoncernen
Antagna av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx

Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB
Allmänt
Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.
Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen,
bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar
kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika möjligheter att ta del av utbudet. Kvinnor och män bemöts på lika villkor.
Moderbolaget ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och övergripande planer efterlevs.
Moderbolaget ska arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning och tillse
att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen.

Styrning av Kungsör kommuns bolag
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommunfullmäktige antagit en bolagspolicy för bolagskoncernen.
Vision 2025 och tillhörande mål (Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun) gäller för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i att vårt Kungsör
är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får
människor och företag att mötas och växa. Arbetet med att genomföra visionen ska
genomsyras av ledorden öppenhet, kreativitet och närhet.
Målen uppdateras årligen och följs upp i samband med delårs- och bokslutsrapporterna samt i den årliga bolagsstyrningsrapporten.

1 (11)

KS-handling nr ?/2017

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr G.04

Inspektionsrätt
I enlighet med punkterna 1.3 och 1.4 i Bolagspolicyn samt 6 kap 1§ kommunallagen
har kommunstyrelsen i Kungsörs kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Moderbolagets styrelseledamöter och VD skall få bolagens styrelseprotokoll sända
till sig efter varje styrelsemöte.
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.

Koncernövergripande direktiv
Dessa direktiv avser samtliga bolag i koncernen och ska av moderbolaget läggas fram
på ordinarie bolagsstämmor.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav
Avkastningskravet från ägaren, Kungsör kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs
Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Avkastningskravet är
först och främst till för att konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommunen, begära utdelning.

Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren och moderbolaget har gemensamt upprättat soliditetsmål på 5-10 års sikt för
bolagskoncernens olika verksamheter. Målen har beaktat kända risker och åtaganden
inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende
på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande års
budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen inom bolagskoncernen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med beaktande att fastställd avkastningsnivå.
Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen.
För 2018 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.
Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse
med ägarens miljö- och energipolitiska mål.
Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Kungsörs utvecklingsarbete för att kommunen
ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt för kommunen som
arbetsgivare.
Samverkansdirektiv
Bolagen i koncernen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i
syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar
bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta
medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som är större än
fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar
som tillgodoser båda dessa intressen.
Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda mål och resultatstyrningsprocessen.
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Bolagsspecifika direktiv 2018
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av moderbolaget läggas fram på ordinarie bolagsstämma för respektive bolag.
Kungsörs Kommunföretag AB
Moderbolaget ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad
samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och
utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

•

dotterbolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande
säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunen.

Ekonomiska åtaganden
För moderbolaget gäller de övergripande direktiven då verksamheten endast är ett
holdingbolag för dotterbolagens aktier.
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Moderbolaget ska ge berörda bolag inom koncernen följande direktiv:
Kungsörs Fastighets AB (KFAB)
Moderbolaget ska ge Kungsörs Fastighets AB (KFAB) följande direktiv:
Bolagets ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer
främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva
anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och
i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

Som ett led i att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9000 invånare till år
2025 bygga 80 lägenheter totalt sett fram till och med 2025.

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

Kungsörs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska vara en av de
planeringsverktyg som KFAB ska använda sig av för att följa de politiska direktiv
som totalt ges för bostadspolitiken i Kungsörs kommun.

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet

•

tillsammans med den kommunala organisationen, fortsätta arbeta för en
samverkan av bolagens fastighetsförvaltning

•

revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000
kr/år

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.
Bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en rimlig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande och
risk i bolaget. Bolaget ska ha en sådan egen finansiell styrka att man långsiktigt klarar
konjunktur- och marknadssvängningar utan ytterligare ägartillskott. Principen ska
vara att varje boendegeneration bär sina kostnader.
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En viktig finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnadsprocessen bör
vara försäljning av fastigheter.
Avkastningskravet på bolaget 2018
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 4,5 procent, utifrån en
normaliserad underhållsnivå på 110 kr/m2.
Soliditetsmål för bolaget 2018
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av
fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.

Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och
medinflytande

•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens
förvaltningar och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med socialnämnden för att skapa boendeformer och
tillhandahålla boende i möjligaste mån för människor med behov av särskilt
boendestöd. Socialförvaltningens åtagande i dessa överenskommelser som träffas
ska hållas och fullföljas.

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer

•

I de fall staten ålägger kommunen att tillhandahålla lägenheter för exempelvis
hänvisningsärenden så ska KFAB ombesörja detta i möjligaste mån genom sitt
lägenhetsbestånd.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.
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Principiella eller frågor av större vikt
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen.
Hit räknas exempelvis:
•

Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen.

•

Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.

•

Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.

•

Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.

•

Fusion av bolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.”
Andra principiella frågor för bolaget är:
• köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor
• försäljning överstigande 5 miljoner kronor
• rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för
bostadsändamål.
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Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)
Moderbolaget ska ge Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) följande direktiv:
Bolagets ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha Kungsörs
kommuns verksamhetsfastigheter samt drift av gator, gc-vägar, grönytor och
parker.

•

I samband med de ekonomiska redovisningarna kv 1, delårsbokslut och bokslut
redovisa en uppföljning av utförda beställningar.

•

förvalta Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån ett miljömässig
och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att
kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska uthållighet, samt tillsammans med Kungsörs Fastighets AB och den
kommunala organisationen, samverka för en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning

•

revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000
kr/år

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med
självkostnadsprincipen.
De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att färdigutredas under
2018. Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering för att uppnå
tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att framtidssäkra kommunens verksamhetsfastigheter. Ett regelverk för internhyressättning skall utformas under året och
en ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst skall fastställas under 2016.

Fastighetsförvaltningens åtagande
Under 2018, i samråd med ägaren, utveckla en ekonomisk modell för hanteringen avseende underhåll, vakanser, tomställande av lokaler m.m. Modellen ska beakta hur
riskerna för verksamheten fördelas, samt incitament för parterna att maximera nytta
och ekonomi.
Bolaget ska ingå i den lokalgrupp som har bildats för att effektivisera och rationalisera lokalutnyttjandet i kommunen.
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Effektiviserings åtagande
Kungsör Kommunteknik AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen.
Hit räknas exempelvis:
•

Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen.

•

Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.

•

Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.

•

Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.

•

Fusion av bolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.”
Andra principiella frågor för bolaget är:
• köp eller nyinvestering av överstigande 20 miljoner kronor
• försäljning överstigande 5 miljoner kronor
• rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för
kommunal verksamhet
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Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Moderbolaget ska ge Kungsörs Vatten AB (KVAB) följande direktiv:
Bolagets ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja VA-försörjningen i kommunen

•

driva, äga, bebygga, underhålla och förvalta ledningsnät, pumpanläggningar,
avloppsreningsverk, vattenreningsverk och andra tillhörande anläggningar för
verksamhetens bedrivande.

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet tillsammans med den kommunala organisationen.

•

revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000
kr/år

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bedriva verksamheten utifrån självkostnadsprincipen och finansieras helt med avgifter och anslutningsavgifter från
abonnenter.
Avkastningskravet på bolaget 2018
På eget kapital som avser inskjutna skattemedel avseende VA-verksamheten ska en
skälig ränta utgå, vilket är i enlighet med VA-verksamhetens lagstiftning. Räntan ska
utgå från SKLs snittränta på långfristiga skulder.
Soliditetsmål för bolaget 2018
Värdesäkring av VA-verksamhetens anläggningar och verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering. Beträffande VA verksamheten regleras konsolidering i gällande VA lagstiftning.
VA-verksamhetens åtaganden
VA verksamheten skall följa angivna mål i VA planen. Målsättningen för VA verksamheten är att bibehålla låga taxor.
Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
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Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög
nivå på miljöanpassningen på våra anläggningar. Material som inte är miljöanpassade
fasas ut ur verksamheten.

Principiella eller frågor av större vikt
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen.
Hit räknas exempelvis:
•

Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen.

•

Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.

•

Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.

•

Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.

•

Fusion av bolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.”
Andra principiella frågor för bolaget är:
• Köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor
• Försäljning överstigande 5 miljoner kronor
• förvärv av enskilda fastigheter eller anläggningar som till övervägande del inte är
avsedda för VA-verksamhet.
________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Delårsrapport 1 2017 för Gemensamma
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum
(KS 2017/266)
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2016.
Prognosen för året visar på ett noll-resultat.
Nämnden har godkänt rapporten överlämnar den till huvudmännen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor protokoll 2017-05-19, § 18 jämte delårsrapport 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensamma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

GHN
2017-05-19

-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

gemensam Hjälpmedelsnämnd

Plats

Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 19 maj 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 18

Delår 1 2017 för Hjälpmedelscentrum
Anne-Christine redogör för ärendet.
Tillgängligheten till Hjälpmedelscentrum är god, lika så ekonomin där prognosen för
året pekar på ett plusresultat.
Antalet beställningar har ökat med 4,2 % jämfört med samma period 2016.
Hjälpmedelsnämndens beslut
1.

Delår 1, 2017 för Hjälpmedelscentrum godkänns och överlämnas till
huvudmännen.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Lotta Rajahalme, mötessekreterare

Justerat 2017-06-07

Kenneth Östberg
Ordförande

Dan Avdic Karlsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-06-08 intygas
Rätt utdraget intygas 2017-06-07
Lotta Rajahalme, mötessekreterare
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Delårsrapport 1 2017 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum
SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Slutsatser
Antalet personer i behov av hjälpmedel ökar till följd av demografiförändringar, snabba vårdprocesser och
ökat kvarboende. Behoven av hjälpmedel ökar kontinuerligt då hjälpmedel är viktiga delar i vård och
omsorg och ofta kritiska för att möjliggöra att de som önskar kan bo kvar hemma och även för att klara av
sin egen eller närståendes vård.
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Under delår 1 har antalet uthyrda individhjälpmedel ökat med 4,8 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel
med 4,0 % jämfört med samma period 2016.
Tillgängligheten till leverans av hjälpmedel och service av hjälpmedel är god. Tillgängligheten till
utprovningar har försämrats och insatser pågår för att öka tillgängligheten. Det mycket höga antalet returer
av hjälpmedel under delår 1 2016 har mattats av något men är fortfarande hög.
De regelverksförändringar som införts för att stimulera innovationer och delaktighet och medinflytande
börjar få effekt.
Den arbetade tiden har ökat framförallt till följd av förbättrad vikarieresurs vilket möjliggör en förbättrad
arbetsmiljö och påverkar produktionen i positiv riktning.
Hjälpmedelscentrum sänkte priserna 2013 och lyckades hålla samma prisnivå till 2016 trots leverantörernas
prishöjningar. För att klara leverantörernas fortsatta prishöjningar och kunna fortsätta utveckla
verksamheten har Hjälpmedelscentrum i år höjt priserna med 1,8 %. Helårsprognosen beräknas till 0 tkr.
Framtidsbedömning
Medicinsk teknik blir en allt viktigare förutsättning för vård och omsorg. Hjälpmedelsbehoven kommer
således att öka. Med den planerade förstärkningen av Hjälpmedelscentrums organisation kommer
verksamheten vara robust för att kunna möta behoven.
2018 kommer Hjälpmedelscentrum överta hjälpmedel inom området medicinska behandlingshjälpmedel
vilket innebär en ökning med ca 3000 hjälpmedel. Verksamheten blir mer komplett för personer med stora
hjälpmedelsbehov som i större utsträckning kan vända sig till en hjälpmedelsverksamhet. Liknande
förändringar sker i flera delar av landet som en följd av att allt fler personer kan klara sina vårdbehov med
hjälp av medicinsk teknik.
Ett projekt startar där elrullstolsgarage kommer att hanteras som hjälpmedel. Det kommer att generera
nya arbetssätt och nya kontaktytor byggs upp mot kommuners bostadsanpassningsverksamhet.
Nästa stora utvecklingsområde är digitaliseringen som kommer att beröra både kommunikationen till och
från patienter, kunder såväl som hela hjälpmedelsområdet. Välfärdsteknik kommer att bli allt vanligare.
Utvecklingen kommer att medföra behov av ökad kompetens hos flertalet medarbetare.
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde 2017

Rapporteras

God patientnöjdhet och delaktighet

Enkätundersökning

>90%

År

Utfall 2017

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Tillgänglighet delår 1, jmf med 2016

Delår
1 2016

Helår
2016

Delår 1
2017

Förändring delår

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar

72,2 %

71,1 %

67,7 %

- 4,5 % -enheter

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar

87,1 %

85,9 %

87,0 %

- 0,1 % -enheter

Andel besvarade telefonsamtal Kundtjänst

91,9 %

91,2 %

91,4 %

- 0,5 % -enheter

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag

95,7 %

96,3 %

96,9 %

1,2 % -enheter

Rekond enligt rekonditioneringsplan

97,7 %

98,6 %

98,2 %

0,5 % -enheter

Andelen som erbjudits utprovning inom 15 arbetsdagar minskade med 4,5 procentenheter jämfört med delår
1 2016. Resultatet bedöms främst orsakas av viss rotation i personalgruppen och att de nya konsulenterna är i
introduktionsfas. En annan orsak är att flera tidskrävande upphandlingar pågår.
Andelen slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar har minskat med 0,1 procentenheter och ligger kvar
över målet. En anledning kan vara att antalet inkomna reparationer har minskat på grund av
rollatorutbytet.
Andelen besvarade telefonsamtal minskade med 0,5 procentenheter till följd av att ärenden via e-post
fortsätter öka.
Andel levererade hjälpmedel1 på planerad leveransdag har ökat med 1,2 procentenheter vilket bedöms
bero på arbetet med lageroptimering.
Uppföljning av införandet av hjälpmedel för dyslexi och dyskalkyli visar att 15 förskrivningar skett via
webSesam, 1 utprovning har genomförts med konsulent, förskrivare och patient. Arbete med artikelvård,
lager, lathundar och planering av utbildning har genomförts.

1

Avser lagervaror
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Åtgärder
Åtgärder har genomförts för att upprätthålla en god bemanning och öka tillgängligheten till utprovningar.
Dessa är aktiv rehabilitering av sjukskrivna medarbetare, rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
Analys av tillgänglighet per produktområde har skett och dialog pågår med respektive grupp om tidstjuvar.
Samlad bedömning
Tillgängligheten till utprovningar är ett område i fokus. Tillgängligheten förväntas öka genom påbörjade
insatser men kommer troligen inte under 2017 nå målet att 80 % ska vara erbjudna en utprovningstid inom
15 arbetsdagar.
Införandet av hjälpmedel för dyslexi och dyskalkyli har gått bra.
I övrigt pågår aktiviteter i enlighet med förvaltningsplan.
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde
2017

Rapporteras

Utfall 2017
Delår 1

E-tjänster

Antal ärenden via e-tjänster 1177

10 % ökning

Delår/År

12 % ökning

Kortare ledtider
(väntan)
”

Andel som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar

80 %

Delår/År

67,7 %

Andel som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar

80 %

Delår/År

87,0 %

”

Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst

95 %

Delår/År

91,4 %

”

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95 %

Delår/År

96,9 %

Andel klassificerade och allvarlighetsbedömda avvikelser i
Synergi

80 %
60 %

Delår/År

100 %
100 %

Patientsäkerhet

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Produktion delår 1, jmf med delår 1 2016

2016

2017

Förändring %

Antal beställningar

13 310

13 869

4,2 %

Antal returer

9 559

9 344

-

2,2 %

Antal konsulentremisser (utprovning)

387

377

-

2,6 %

Antal arbetsorder Teknisk service

3 697

3 605

-

2,5 %

Antal arbetsorder Rekonditionering

5 349

4 912

-

8,2 %

Antal kundtjänstsamtal

7 527

6 749

-

10,3 %

Antal hämtordrar

5 962

5 673

-

4,9 %

Antalet beställningar har ökat med 4,2 % jämfört med delår 1 2016. Förskrivningar från hemsjukvården visar
en stor variation mellan kommuner. Förskrivningar i Västerås har minskat med 5 %, en följd av att fler utförare
etableras. I övriga kommuner har förskrivningarna ökat i genomsnitt med 8 % i jämförelse med delår 1 2016.
Det föreligger en viss osäkerhet hur antalet förskrivningar i hemsjukvården kommer att utvecklas under året.
Flera mått har minskat jämfört med delår 1 2016, till följd av att antal returnerade hjälpmedel minskat från en
hög nivå, det för med sig minskat antal rekonditionerade hjälpmedel och hämtordrar.
Antalet konsulentremisser har minskat, en önskad följd av arbetet för att stärka förskrivarna att själva klara
utprovningar, bland annat via utbildning och ändrade arbetssätt.
Antalet arbetsorder har minskat marginellt och bedöms bero på att det nu finns fler nya rollatorer i länet som
kräver mindre service. Kundtjänstsamtalen minskar till följd av en ärendeförskjutning till e-arbetsplatsbrevlåda
där ärendemängden ökat med 3 %2 jämfört med delår 1 2016.
2

832 ärenden delår 1 2017, 811 ärenden delår 1 2016
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Volym uthyrda hjälpmedel

2016

2017

Förändring %

49 769
64 101
41 400
26 459
8 595
5 843
503
8 215
367
402
592
341
836
155
593
91
308
4 705

52 147
66 668
43 231
27 817
8 592
6 211
611
9 147
395
422
541
278
881
149
647
89
376
5 052

4,8 %
4%
4,4 %
5,1 %
0%
6,3 %
21,5 %
6,5 %
7,6 %
5%
10,0 %
- 18,5 %
5,4 %
- 3,9 %
9,1 %
-2,2 %
22,1 %
7,4 %

delår 1 jämfört med delår 1 2016
Volym individmärkta hjälpmedel
Volym huvudhjälpmedel
Totalt Regionfinansierat (individmärkt)
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)
Vårdval Västmanland (Centralt konto)
Habiliteringscentrum
Övriga enheter Region Västmanland
Totalt Kommuner (individmärkt)
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel3 har ökat med 4,8 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med
4 % till följd av ökade behov i befolkningen.
I avvikelsesystemet Synergi har 33 avvikelser registrerats, varav 31 internt. 22 av dessa är avvikelser till
olika kommuner för sen anmälan av ändrat boende vilket är en fördubbling jämfört med delår 1 2016.
Ett tillbud där en gaffel brast på en rollator Futura är överfört från webSesam. Denna är också rapporterad
till Läkemedelsverket. Samtliga avvikelser har hanterats inom en månad.
126 avvikelser har registrerats via webSesam. 95 % rör felaktiga leveranser av hjälpmedel/komponenter
eller felaktiga/uteblivna leveranser. Resterande är felregistrering eller handhavandefel ute hos brukare.
Antalet är en minskning med 8 % jämfört med delår 1 2016.
50 avvikelser har registrerats vid förskrivning, t ex fel personnummer, oläsliga individnummer, fel valt
leveranssätt eller omöjliga kombinationer av tillbehör.
51 avvikelser har anmälts från Hjälpmedelscentrum till leverantörer, t.ex. leveransförseningar,
reklamationer och felleveranser.
Utbytet av rollator Futura fortlöper enligt plan och projektet avslutas den 30 juni.
Utvärdering av transportorganisationen visar att leveranser i samband med utskrivning sker i större grad
och möter därför behovet. Vissa veckor är belastningen mycket hög och om behovet av leveranser
fortsätter att öka behövs ytterligare förstärkningar göras kommande verksamhetsår.
Innovationsteamet fortsätter förändringsarbetet med inriktning mot nytt synsätt och arbetssätt för
införande av innovationer. En modell för implementering av innovationer/produkter utarbetas. Under 2017

3

Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet
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har en temadag med bostadsanpassare anordnats, fortsatt samarbete/uppdrag med Region Västmanland
innovation samt deltagande i olika aktiviteter i regionen och Mälardalens högskola.
Arbetet för att införa nya medicinska behandlingshjälpmedel har påbörjats i samverkan med berörda
kliniker. Uppbyggnad av kompetens, processer, riktlinjer, rutiner, anpassning av lokaler, framtagande av
regelverk med mera kommer att ske under 2017.
Beslut utanför sortiment och regelverk
Antal beviljat beslut utanför sortiment och regelverk

Kostnad kr

Hostmaskin Cough assist
Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 2 st
PODD, kommunikationsbok och programvara
Elrullstol nr 2, Real Mobil, 4 st

47 900
36 624
12 850 x 2
10 127
44 145, 38 000,
41 500, 38 400
48 000
49 955
37 000
83 842
271 053
217 005
31 000
21 372

Elrullstol nr 2
Manuell rullstol Krabat Scheriff
Manuell rullstol Panthera X
Manuell rullstol Kelvin
Innowalk stl large
Innowalk stl medium
Växlingsbara rullstolshjul, Gearwheel
Lymfpulsator, Deep oscillation handenhet

Delad kostnadsfinansiering

Ja

Ja
Ja
Ja

17 särskilda beslut har beviljats och 1 har avslagits. 4 ärenden har beslutats enligt regelverk delad
kostnadsfinansiering. Antalet ansökningar har ökat med 50 %. Orsaken bedöms bero på flera orsaker, dels
på grund av förändrat regelverk för ökad delaktighet och medinflytande, dels som en följd av att nya
hjälpmedel kommer på marknaden.
Åtgärder
Förskrivningsmönster i hemsjukvården från nya utförare i Västerås kommer att följas.
Arbetet fortsätter med att se över arbetssätt och fördelning av utprovningsärenden för att minska
sårbarhet och öka andel utprovningar inom mål. Rekrytering av nya medarbetare pågår.
Avvikelserna som registrerats till förskrivare kommer att analyseras närmare.
Rollatorutbyte fortsätter tom juni, de fåtal rollatorer som kvarstår då byts fortsättningsvis ut av tekniker.
Hjälpmedlet PODD4 föreslås att ingå i ordinarie sortiment.
En översyn av elrullstol nr 2 kommer att påbörjas.

4

PODD är ett färdigt utformat material för kommunikation som bygger på ett arbetssätt med evidens för att
underlätta språklig inlärning
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Samlad bedömning
De beslut som hjälpmedelsnämnden fattar för att stimulera innovationer och delaktighet och
medinflytande börjar få effekt. Flera komplicerade ärenden har inkommit och regelverket delad
finansiering är nu i bruk. Under året kommer överförandet av medicinska behandlingshjälpmedel från
Medicinsk teknik och berörda kliniker i fokus och tar resurser i anspråk från flera delar av
Hjälpmedelscentrum.
I övrigt aktiviteter i enlighet med förvaltningsplan.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde 2017

Rapporteras Utfall 2017

HMC ska vara en
attraktiv arbetsgivare

Nöjd medarbetarindex

>78%

År

”
Löpande uppföljning

Sjukfrånvaro
Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten

<6%

Delår/År
Delår/År

Se nedan

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Ackumulerad sjukfrånvaro

2016-01-01 – 03-31

2017-01-01 – 03-31

8,1 %

7,7 %

Varav långtidsfrånvaro över 60 dagar

42 %

42,1 %

Män

6,2 %

6,7 %

Kvinnor

9,8 %

8,6 %

Anställd -29 år

5,5 %

9,7 %

Anställda 30 - 49 år

7,1 %

7%

Anställda 50 år -

9,3 %

7,7 %

Rehabiliteringsärenden

Total sjukfrånvaro

Antal

Antal

heltidssjukskrivna5

4

1

Antal deltidssjukskrivna4

2

3

Rehabärenden totalt under perioden

10

8

Antal

Avslutade rehabärenden under perioden

4

3

Antal

Antal

Anmäld negativ händelse eller olycka

0

3

Antal tillbud

0

1

Antal anmälda risker

0

0

Totalt

0

4

Arbetsmiljöavvikelser

Sjukfrånvaron har minskat vilket är en följd av att korttidsfrånvaro har minskat med 0,3 % och
långtidsfrånvaron har ökat med 0,1 %. Rehabilitering sker enligt regionens rutin och åtgärder vidtas så snart
det är lämpligt för att möjliggöra en snabb återgång till ordinarie arbete. Arbetet inkluderar anpassning av
arbetsplatsen då så är lämpligt.

5

Avser sjukskrivningar som varat längre än 14 dagar
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En förstärkt uppföljning av hälsoläget har skett tillsammans med Regionhälsan och HR-stöd, det är dock
ännu för tidigt att bedöma effekterna.
Hälsoteamets arbete har fokuserat på:


Samspel och gemenskap på arbetsplatsen samt främja aktiviteter för hälsa



Stöd till ansvarig chef gällande hälsofrämjande arbetsplats i aktuella aktiviteter ex vid
implementering medarbetarpolicy, vid behov av dialog efter skyddsrond etc.



En aktivitetsplan för hälsoarbetet 2017 har tagits fram.

Den strategiska organisations- och bemanningsplaneringen har startat. I den första fasen har fokus inriktats
på att förstärka organisationen för att möta både dagens och nya förhållanden för att kunna driva en
verksamhet i utveckling. En organisationsförändring kommer att genomföras genom att dela avdelningen
Teknisk service i två enheter.
Den arbetade tiden har ökat med 5,1 % och beror på att vikarier har anställts vid frånvaro och att en
resursförstärkning har skett inom Teknisk service. Utbytet av felaktiga rollatorer har också bidragit till att
den arbetade tiden har ökat.
Åtgärder
Implementeringen av medarbetarpolicy fortsätter under året liksom olika hälsofrämjande aktiviteter.
En plan för konsekvenshantering har tagits fram för att organisationsförändringen ska genomföras på ett
positivt sätt. Delaktighet och medinflytande försäkras via bland annat dialogmöten.
Avdelningen Teknisk service kommer att delas i två enheter med var sin chef. Syftet är att värna om att
chefer och medarbetare har en god arbetsmiljö och att säkerställa att verksamheten klarar både dagens
krav och kommande utveckling. Nästa steg i den strategiska organisations- och bemanningsplaneringen är
att utveckla Hjälpmedelscentrums kompetensförsörjningsplan.
Samlad bedömning
Med kommande organisationsförändring ökar förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Medarbetare får
närmare till sina chefer som får större möjlighet att se individuella behov.
Sjukfrånvaron har minskat och det hälsofrämjande arbetet går framåt.
I övrigt pågår aktiviteter i enlighet med förvaltningsplan.
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EKONOMIPERSPEKTIV
Ekonomisk uppföljning
Periodens resultat och helårsprognos – översikt
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är + 306 tkr. Helårsresultatet
prognostiseras till 0 tkr.

Bokslut 2016
tkr
INTÄKTER
Hyra
Återbetalning av resultat
Försäljning
Egenavgifter
Servicetjänster
Inkontinenssamordning
Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Övriga material, varor
Lokaler
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT
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Budget 2017
tkr

Prognos
tkr

92 504
-2 949
11 596
322
2 836
922
2 203
107 434

98 026
0
12 369
300
3 118
951
1 457
116 221

98 026
0
12 439
300
2 638
951
1 903
116 257

33 460
26 969
181
5 994
1 063
24 138
795
3 719
8 387
1 433
106 139
1 295

38 020
28 471
185
6 888
978
25 031
1 107
3 920
10 054
1 567
116 221
0

38 430
28 287
185
6 888
1 049
25 031
1 049
3 720
10 051
1 567
116 257
0
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling
Intäkter
Total intäktsförändring jämfört med delår 1 2016, är 2 112 tkr, en ökning med 5,9 %.
Den totala ökningen på 2 112 tkr är 1 023 tkr lägre än budgeterat.
Budgetavvikelsen beror framför allt på fortsatt hög returtakt som medför lägre intäkter för uthyrning av
hjälpmedel. Antalet returer är 2,2 % lägre än samma period 2016, men 7,8 % högre än samma period 2015.
Kostnader
Total bruttokostnadsförändring jämfört med delår 1 2016, är 1 618 tkr, en ökning med 4,5 %.
Budgetavvikelsen är 1 739 tkr lägre än budgeterat.
Budgetavvikelsen beror framför allt på följande händelser:
 Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster, sjukfrånvaro och föräldraledigheter.


Hög returtakt medför lägre investeringstakt i nya tekniska hjälpmedel.



Inget behov av att utöka antal licenser i webSesam för att tillgodose behov hos sjuksköterskor som
förskriver madrasser medför lägre licenskostnader.



Ännu ej genomförda anpassningar i Sesam medför lägre kostnader för IT-konsulttjänster.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt
Prognosen baseras på följande förutsättningar:


Intäkterna för försäljning och uthyrning av hjälpmedel följer samma mönster som tidigare år.



Förstärkning med en enhetschef under hösten.



Vi kan bemanna verksamheten enligt plan.



Införandet av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmen fortsätter.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Investeringsredovisning
Investeringar - bokslut 2017-01-01 – 2017-04-30, belopp i tkr
Tekniska
hjälpmedel
varav:

2017-01 — 04

Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
Övriga
Summa

Helår

Inköp perioden

Bokslut

Budget

Prognos inköp 2017

utifrån budget 2017

2016

2017

utifrån budget 2017

4 366
1 090
3 286
841
1 511
11 094

13 265
4 200
6 292
1 207
4 873
29 837

14 300
4 100
6 500
2 800
5 400
33 100

13 099
3 271
9 356
2 524
4 532
32 782

Avvikelse
Budget - utfall delår 1,
2017
1 201
829
-2 856
276
868
318

Resultat, analys
Investeringskostnaderna beräknas ligga i nivå med beslutad ram för 2017.
En iso-kodsförändring påverkar fördelningen mellan olika grupper. Ett större inköp för att undvika kraftig
prisökning från leverantör, medför att kostnader kommer att jämnas ut under året.
Antalet ökade returer av hjälpmedel gör att återanvändningen ökar och att inköpen därför kan hållas på en
rimlig nivå. Vi ser trots det en ökning av inköpen de fyra senaste månaderna, årsprognosen är dock nära
förväntad nivå. Något fler insulinpumpar har köpts in jämfört med 2016, men kostnaden är fortfarande
under beviljad investeringsram.
Utöver ovanstående ingår även medicinska behandlingshjälpmedel med 1 000 tkr och elrullstolsgarage med
800 tkr i årets beviljade investeringsram. Medicinska behandlingshjälpmedel är framskjutet till 2018.
Hjälpmedelscentrum kommer att ta över hanteringen av elrullstolsgarage från Västerås stad i november
2017. Eftersom det sker så sent på året är det troligt att vi inte behöver göra några inköp i år.
Utöver hjälpmedelsinvesteringar genomförs under hösten även investering av mätutrustning för
medicinska behandlingshjälpmedel. Känd kostnad är ca: 85 000 kr, sannolikt är behovet något högre.
Åtgärd
Vi fortsätter att följa utvecklingen av kassationer och returer noggrant för att få ett bättre underlag för
bedömning av årets fortsatta investeringsbehov. En ny analys av vad som kasseras kommer att göras under
våren för att se om det fortsatt är äldre manuella rullstolar och arbetsstolar som returneras och kasseras.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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INTERN REFERENS
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2017-05-19
Diarienummer: RV170941
BILAGOR
1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga
4. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos
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Godkänd av:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland och länets kommuner
(KS 2017/300)
Tidigare avtal om kollektivtrafiken i länet trädde ikraft den 1 jan
2012 i samband med den nya kollektivtrafiklagen. Avtalet hade en
skrivning som innebar att vid en eventuell regionbildning så skulle
avtalet upphöra per automatik. Under våren 2017 har därför avtalet
uppdaterats och till vissa delar förtydligats. Avtalets skrivningar
och slutliga innehåll har beretts och godkänts av den Strategiska
regionala beredningen vid dess möte den 2 juni 2017.
Det nya förslaget innehåller en del förtydliganden jämfört med
tidigare avtal. Främst finns det tydliggjort hur, och till viss del när,
samverkan och dialogen mellan Regionen och kommunerna ska
ske. Då den tidigare kollektivtrafikberedningen lades ner i samband med regionbildningen pekas nu den strategiska regionala
beredningen ut som ansvarig för att bereda länets kollektivtrafikfrågor.
Finansieringen av kollektivtrafiken i länet fördelas på samma sätt
som i tidigare avtal.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-17
jämte förslag till avtal

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om kollektivtrafik i
Västmanlands län i enlighet med förslaget.

Antaget avtal redovisas som KS-handling nr x/2017.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida 1 (2)

Vår beteckning

2017-07-17
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kommunchef Claes-Urban Boström

Avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland
och länets kommuner
Sammanfattning
Tidigare avtal om kollektivtrafiken i länet trädde ikraft den 1 jan 2012 i samband
med den nya kollektivtrafiklagen. Avtalet hade en skrivning som innebar att vid
en eventuell regionbildning så skulle avtalet upphöra per automatik. Under våren
2017 har därför avtalet uppdaterats och till vissa delar förtydligats. Avtalets
skrivningar och slutliga innehåll har beretts och godkänts av den Strategiska
regionala beredningen vid dess möte den 2 juni 2017.
Beskrivning av ärendet
Det tidigare avtalet förhandlades fram inom ramen för VKL under 2011 inför att
landstinget fick ansvar att bilda en regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet
med den nya kollaktivtrafiklagen (Lag 2010:1065 om kollektivtrafik). I samband
med regionbildningen upphörde avtalet.
Det nya förslaget innehåller en del förtydliganden jämfört med tidigare avtal.
Främst finns det tydliggjort hur, och till viss del när, samverkan och dialogen
mellan Regionen och kommunerna ska ske. Då den tidigare
kollektivtrafikberedningen lades ner i samband med regionbildningen pekas nu
den strategiska regionala beredningen ut som ansvarig för att bereda länets
kollektivtrafikfrågor.
Invånarperspektiv
Avtalet skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet.
Bättre kollektivtrafik skapar större möjligheter för länets invånare att resa till
arbete, studier och fritidsaktiviteter på ett hållbart och smidigt sätt.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Finansieringen av kollektivtrafiken i länet fördelas på samma sätt som i tidigare
avtal. Det innebär att regionen finansierar underskottet i tågtrafiken samt i den
regionala stombusstrafiken och kommunerna finansierar övrig inomkommunal
kollektivtrafik, se bilaga till förslag till avtal (bilaga 1).

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

2017-07-17
Ert datum

Er beteckning

Miljökonsekvenser
Avtalet skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet.
Bättre kollektivtrafik leder till att fler resenärer väljer kollektivtrafiken istället för
bilen vilket ger positiva miljökonsekvenser.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslag:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till avtal om kollektivtrafik i
Västmanlands län.

Claes-Urban Boström
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212000-2056

Bilaga 1

AVTAL OM KOLLEKTIVTRAFIK l VÄSTMANLANDS LÄN
1. PARTER

Detta avtal ("Avtalet") ingås mellan Region Västmanland ("Regionen") och samtliga
kommuner i Västmanlands län (gemensamt "Kommunerna").

1.1

Kollektivtrafiken är av stor vikt för hela länets utveckling. Regionen och
kommunerna är överens om att gemensamt ta ansvar för att utveckla och
skapa en attraktiv kollektivtrafik för hela länet. För att uppnå det krävs ett nära
samarbete och samråd mellan Regionen och kommunerna, men även med
invånare, näringsliv, andra myndigheter och övriga intressenter. Samsyn ska
eftersträvas genom löpande dialog och samråd.

2. KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
2.1

Regionen och Kommunerna är jämlikt 2 kap 1 § lagen (201O: 1065) om
kollektivtrafik ("kollektivtrafiklagen") överens om att Regionen från och med
den 1 juli 2017 fortsatt skall bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i
Västmanlands län.

2.2

l enlighet med 2 kap 2 § kollektivtrafiklagen skall Regionen vara regional
kollektivtrafikmyndighet för Västmanlands län.

2.3

Kollektivtrafikmyndigheten skall handha de uppgifter som ankommer på
myndigheten enligt kollektivtrafiklagen. Kollektivtrafikmyndigheten har således
bl.a. ansvar för framtagande och beslut om trafikförsörjningsprogram och
allmän trafikplikt.

2.4

Kollektivtrafikmyndigheten skall ej vara genomförare av trafikuppgifterna utan
skall genom helt eller delägda bolag eller självständiga entreprenörer tillse att
erforderlig kollektivtrafik inom Västmanlands län och till angränsande län
genomföres.

2.5

Kollektivtrafikmyndighetens beslutande organ är kollektivtrafiknämnden som
utgör en nämnd i Regionen. Kollektivtrafiknämndens ledamöter väljs av
fullmäktige i Regionen.

2.6

Till kollektivtrafiknämnden skall det finnas en beredning med representation
från Kommunerna och Regionen. Från 2017-01-01 fungerar den strategiska
regionala beredningen (SRB) som beredning för kollektivtrafikfrågor i länet.

3. REGIONENS OCH KOMMUNERNAs ROLLER OCH ANSVAR
3.1

Trafikförsörjningsprogram och förslag till beslut om allmän trafikplikt utarbetas
i nära samverkan mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Kommunerna i
enlighet med Kollektivtrafiklagen. Fokus ska läggas på förankring och dialog
inför fastställandet av kommande trafikförsörjningsprogram och kommunerna
ska beredas möjlighet att inkomma med remissvar.

3.2

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional kollektivtrafik
i enlighet med kollektivtrafiklagen. I detta planeringsansvar ligger att i största
möjliga utsträckning samordna och anpassa den inomkommunala trafiken med
den regionala buss- och tågtrafiken.
Kommunerna ska beredas ett stort inflytande över den trafik man själva
beställer och finansierar.
Planeringsprocessen, se bilaga 1, innebär att samråd sker löpande under året.
Under mars månad kommuniceras respektive kommuns kollektivtrafikkostnader för kommande år baserat på det önskade trafikutbudet.
Fastställandet av trafikrambudget för kommande år sker i månadsskiftet
mars/april av kollektivtrafiknämnden. Kommunerna bekräftar därefter
trafikrambudgeten för respektive kommun senast per den 15e april. Efter
bekräftad trafikrambudget finns för kommunerna ingen möjlighet att minska
volymen på den inomkommunala trafiken för nästkommande år. Tillköp för
kommande år är dock möjligt.

3.3

Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik (som detta begrepp
definieras i bilaga 2). Väsentliga förändringar i stomtrafikutbudet ska i god tid
kommuniceras med berörda kommuner.
Kommunerna beställer stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik,
båttrafik och övrig trafik (som dessa begrepp definieras i bilaga 2) av
Kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för det ekonomiska underskott som
uppkommer för beställd trafik. Parternas ansvar för det ekonomiska
underskottet för viss trafik regleras närmare i bilaga 2.

3.4

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för de tekniska stödsystem som behövs
för att bedriva kollektivtrafiken i länet i form av exempelvis
biljettmaskinsystem och realtidssystem, samt för de övriga kostnader som inte
går att direkt härleda till viss trafik.

3.5

Kollektivtrafikmyndigheten råder över och beslutar om taxor inom
kollektivtrafiken i Västmanlands län, med undantag av stadstrafiken och
båttrafiken som respektive kommun bestämmer.

3.6

Kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla aktuell statistik över trafikutbud,
resandet och kundnöjdhet.

4. SKOLSKJUTS
4.1

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar kommunerna för skolskjutsar. För att
samordna och effektivisera denna trafik har Kommunerna möjlighet att teckna
separata överenskommelser med Kollektivtrafikmyndigheten som innebär att
Kollektivtrafikmyndigheten och kommunen träffar ett uppdragsavtal där det
närmare regleras i vilken omfattning myndigheten skall bistå kommunen vid
upphandling, planering och genomförande av skolskjutsverksamhet, varvid
kommunen bär samtliga kostnader för trafiken och Kollektivtrafikmyndighetens tjänster.

4.2

Kollektivtrafikmyndigheten åtar sig att ansvara för länets gymnasieelevers
skolresor, med undantag för elever vid gymnasiesärskolas resor vilka omfattas
av punkt 4.1. Gymnasieleverna förses med s.k. skolkort för resor till/från skolan
under skoldagar genom att kommunen köper periodkort från Kollektivtrafikmyndigheten för resor på den allmänna linjetrafiken till ett av Kollektivtrafikmyndigheten fastställt pris. Resans längd ska överstiga 6 km om inget annat
avtalats mellan Kollektivtrafikmyndigheten och respektive kommun.
Respektive kommun ansvarar för kostnaderna för sådana resor.

5. AVTALSTID M M
5.1

Avtal gäller från och med den 1 juli 2017 och därefter tillsvidare med 18
månaders uppsägningstid.

5.2

l händelse av uppsägning av Avtalet, eller om någon av parternas beslut att
ingå Avtalet upphävs genom lagakraftägande dom, skall ny förhandling
genomföras mellan Regionen och Kommunerna.

5.3

Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligt och sändas med rekommenderat brev
till samtliga parter i Avtalet.

6. AVTALETS PÅVERKAN PÅ ÖVRIGA AVTAL
6.1

Såvitt gäller tiden från och med den 1 juli 2012 ersätter Avtalet punkt 7 och
bilaga 1 i det konsortialavtal mellan Landstinget och Kommunerna avseende
Västmanlands Lokaltrafik AB som träffades under 2008. Punkt 2 i nämnda
konsortialavtal skall fortsättningsvis gälla med de ändringar som föranleds av
kollektivtrafiklagen och Avtalet.

6.2

Uppdragsavtalet mellan å ena sidan Landstinget och Kommunerna och å andra
sidan Västmanlands Lokaltrafik AB som träffades under 2008 skall fortsätta att

gälla med den ändringen att punkt 1 i uppdragsavtalet upphörde att gälla den
31 december 2011 och att det ansvar för bolagets underskott som regleras i
punkt 2 i uppdragsavtalet istället skall fördelas på det sätt som följer av punkt
3 ovan.
Det kompletterande uppdragsavtalet avseende Citybanan som ingicks mellan i
föregående stycke nämnda parter under 2009 skall fortsätta att gälla
oförändrat.

7. GODKÄNNANDE

För Avtalets giltighet krävs att det godkänns av såväl fullmäktige i Regionen som fullmäktige i
envar av Kommunerna, eller i enlighet med respektive fullmäktiges tidigare beslut.
Detta avtal har upprättats elva likalydande exemplar och utväxlas mellan parterna.

Västerås den

Arboga den

För Region Västmanland

För Arboga kommun

Fagersta den

Hallstahammar den

För Fagersta kommun

För Hallstahammars kommun

Kungsör den

Köping den

För Kungsörs kommun

För Köpings kommun

Norberg den

Sala den

För Norbergs kommun

För Sala kommun

Skinnskatteberg den

Surahammar den

För Skinnskattebergs kommun

För Surahammars kommun

Västerås den
För Västerås stad

Bilaga 2
ANSVAR AVSEENDE UNDERSKOTT FÖR GENOMFÖRANDE AV TRAFIKUPPDRAG
Nedan används begreppen trafikkostnader, övriga kostnader, stomnät, stomtrafik,
stadstrafik, kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik m.m. l kollektivtrafiklagen ryms
samtliga nedan beskrivna trafikbegrepp inom benämningen regional trafik. Vad som avses
med dessa begrepp framgår av följande definitioner:
Trafikkostnader

De kostnader som respektive kommuner och
regionen ansvarar för, d.v.s. nettokostnad
efter fördelning av intäkter och kostnader på
respektive uppdrag. Dessa kostnader ingår
inte i skatteväxlingen mellan kommunerna och
regionen.

Övriga kostnader och intäkter

Sådana kostnader och intäkter som inte på ett
naturligt sätt kan fördelas som trafikintäkt eller
trafikkostnad på trafikslag eller linjer. Exempel
på sådana kostnader är trafikplanering,
ledning, marknadsföring
och tidtabeller,
infrastruktur (som trafikupplysning, biljettmaskiner och väderskydd) och vissa lokalkostnader. Exempel på sådana intäkter är
reklamintäkter
från
väderskydd.
Dessa
ansvarar
regionen
kostnader
för efter
genomförd skatteväxling.

Stomnät

Den överordnade kollektivtrafiken i länet sker
på ett stomnät. Stomnätet består av relationer
mellan huvudorter inom länet och huvudorter
i angränsande län. Med huvudort menas här
kommunernas centralort.

Stomtrafik

Kollektivtrafik på stomnätet kallas stomtrafik.
Slomtrafik kan finnas på väg eller på järnväg.
Trafik med båda ändpunkterna inom samma
kommun kan inte vara stomtrafik.

Stadstrafik

Stadstrafik är trafik i större tätorter och vars
linjesträckning begränsas till respektive tätort.

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik erbjuds områden som har
ett gångavstånd som överstiger 1200 meter till
en hållplats med ett visst minimiutbud. Trafiken
utförs helgfri måndag – fredag mellan klockan
09.00- 14.30.

Landsbygdstrafik

Med landsbygdstrafik på väg avses sådan
trafik inom myndighetens ansvar som inte
utgör
stomtrafik,
stadstrafik
eller
kompletteringstrafik.
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Båttrafik

Med båttrafik avses trafik för passagerarbefordran som körs efter tidtabell eller efter
anrop.

Övrig trafik m.m.

Med övrig trafik m.m. menas trafik, taxesubvention etc. som enskild kommun eller
landstinget beställt som inte ingått i gjord
beställning/budget för gällande verksamhetsår.

A. ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Efter att skatteväxling genomförts avseende övriga kostnader och intäkter ansvarar regionen
för framtida underskott inom definitionen av begreppet.
B. STOMTRAFIK
B1) Vid detta avtals tecknande utgör VL:s godkända rambudget för 2018 utgångspunkt för
den stomtrafik som myndigheten ansvarar för 2018.
B2) ÖVRIG TRAFIK
För den övriga trafik, enligt definitionen ovan, som landstinget beställer faller underskottet
till 100 % på landstinget.
C. AV KOMMUNERNA BESTÄLLD TRAFIK
C1) STADSTRAFIK
Respektive kommun ansvarar till 100 % för underskott, exklusive övriga kostnader enligt
definitionen ovan, inom ramen för gjord beställning av stadstrafik och som utförs inom
kommunen. VL:s godkända rambudget för 2018 utgör utgångspunkt för den trafik som
myndigheten kommer att bedriva 2018.
C2) LANDSBYGDSTRAFIK
Trafik som inte är Stomtrafik, stadstrafik eller kompletteringstrafik utgör lokal
landsbygdstrafik på väg. Den del av underskottet som är att hänföra till beställning av
lokal landsbygdstrafik faller till 100 % på den kommun inom vilken trafiken utförs.
C)3 KOMPLETTERINGSTRAFIK
Den del av underskottet som är att hänföra till kompletteringstrafik faller till 100 % på den
kommun där trafiken utförs.
C4) BÅTTRAFIK
Den del av eventuella underskott som är att hänföra till båttrafik faller till 100 % ut på den
kommun som inom vilken trafiken utförs.
C5) ÖVRIG TRAFIK
För den övriga trafik, enligt definitionen ovan, som en kommun beställer faller underskottet till
100 % på den kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Årsredovisningar och revisionshandlingar
– Kommunens stiftelser 2016 (KS 2017/332)
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts
i årsredovisningar för kommunens elva stiftelser 2016.
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser,
har avsluta sin granskning av stiftelserna. Siffergranskning har
gjorts med avstämning av beloppen mot huvudbok m.m. Dessa
granskningsmoment har gjorts utan några anmärkningar. Revisorn
bedömer i revisionsberättelserna att
-

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årssammanställningarna är upprättade enligt stiftelselagen

-

förvaltaren skött stiftelserna i enlighet med dess stadgar och att
de interna kontrollerna varit tillräckliga

Revisorn noterar att:
-

en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital är nödvändig för
att förbättra stiftelsemedlens avkastning och möjliggöra framtida utdelningar

-

flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på
många år och i några fall är det inte heller möjligt att följa
regelverket för att kunna möjliggöra utdelning

-

kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sammanslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet där handläggning pågår

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun år 2016
jämte revisionsberättelser
• Årsredovisningar för respektive stiftelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningar och revisionsberättelser för kommunens stiftelser 2016 till handlingarna.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Kompletterande val till parlamentarisk styrgrupp för Kultur- och fritidspolitiskt program
2018-2021 för Kungsörs kommun
(KS 2017/268)
Kommunstyrelsen behandlade i juni ett förslag till utvärdering av
Kultur- och fritidspolitiska programmet 2014-2017 för Kungsörs
kommun. En ny parlamentarisk grupp förslås tillsättas för arbetet
med Kultur- och fritidspolitiska programmet 2018-2021. Några
ledamöter föreslogs men några partier var inte klara med sin
nominering.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 116

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige utser en ny parlamentarisk styrgrupp för
arbetet med Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021 med
följande sammansättning:
Per Strengbom (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör
Namn: …………………. (S) Adress: …………………
Namn: …………………. (L) Adress:………………….
Namn: ………….……… (V) Adress: …………………
Namn: …………………. (MP) Adress:………………….
Hans Carlsson, (M) Rönnstigen 31, 731 60 Valskog
Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör
Namn: …………………. (KD) Adress: …………………
Anders Frödin (SD) Alngatan 15, 736 32 Kungsör
Till sammankallande i kommittén utses Per Strengbom.
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Kommunstyrelsen
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§
Yttrande över förslag till valkretsindelning
för Region Västmanland (landstingsfullmäktige) (KS 2017/298)
Demokratiberedningen vid Region Västmanland har remitterat ett
förslag till valkretsindelning för Region Västmanland inför valet
2018.
Vallagen har ändrats. Kravet på valkretsindelning för val till
landstingsfullmäktige tagits bort. Enligt de nya reglerna är
regionen en enda valkrets om inte fullmäktige beslutar att dela in
regionen i två eller flera valkretsar.
Demokratiberedningen föreslår ingen ändring, dvs en indelning i
två valkretsar även inför kommande val 2018:
- Östra valkretsen – Västerås och Sala kommuner
- Västra valkretsen – Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars, Surahammars, Fagersta, Skinnskattebergs och Norbergs
kommuner
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Demokratiberedningens i Region Västmanlands remiss 201706-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Region Västmanland
även inför valet 2018 fortsätter vara indelat i två valkretsar.
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§
Strategi för myndighetssamverkan om mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer
(KS 2017/327)
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional
strategi för myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer. Strategin och en årlig handlingsplan lägger
grunden till ett mer målinriktat och samordnat arbete. Syftet är att
länets kommuner, hälso- och sjukvård, berörda myndigheter och
ideella organisationer ska samverka och samordna sitt arbete för
att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer – kvinnor, män,
barn – samt förebygga och avskaffa våldet.
Strategin innehåller en beskrivning av Västmanlands förutsättningar och nuläge samt målområden och åtgärder. Till strategi har
en årlig handlingsplan tagits fram som konkretiserar det övergripande målet – att våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska synliggöras, förebyggas och åtgärdas i Västmanland.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Länsstyrelsens följebrev 2017-07-12 jämte förslag till strategi,
insatsområden, handlingsplan 2017 och sammansättning av
styrgrupp och regional samverkansgrupp

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Antagen strateg redovisas som KS-handling nr x/2017.
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Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer Västmanland 2017-2020
Länsstyrelsen i Västmanlands län har på uppdrag av regeringen
(S2016/07756/RS) tagit fram en regional strategi för myndighetssamverkan mot
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Västmanlands första strategi
kom år 2009 och följs nu av en tredje version. Denna strategi och en årlig
handlingsplan lägger grunden till ett än mer målinriktat och samordnat arbete.
Syftet är att länets kommuner, hälso- och sjukvård, berörda myndigheter och
ideella organisationer ska samverka och samordna sitt arbete för att utveckla
stödet till våldsutsatta i nära relationer – kvinnor, män, barn – samt förebygga
och avskaffa våldet.
Länets kommuner, Polisområde Västmanland, kriminalvården, Åklagarkammaren
i Västerås och Region Västmanland har i samverkan tagit fram strategin. Ideella
föreningar med verksamhet på området har varit adjungerade. Regionala
samverkansgruppen för kvinnofrid har arbetat fram strategin och därefter har
förankring skett i Styrgrupp mot våld.
Strategin innehåller en beskrivning av Västmanlands förutsättningar och nuläge
samt målområden och åtgärder. Till strategin har en årlig handlingsplan tagits
fram som konkretiserar vårt övergripande mål – att våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för
sexuella ändamål ska synliggöras, förebyggas och åtgärdas i Västmanland.
Strategin skickas ut för beslut av kommunstyrelse, regionstyrelse samt Polisens,
Kriminalvårdens och Åklagarkammarens myndighetschefer. Beslut lämnas
skriftligen senast 1 oktober 2017 till Jamstalldhet.vastmanland@lansstyrelsen.se
eller via post till Länsstyrelsen i Västmanlands län, Social Hållbarhet, 721 86
Västerås.

För Länsstyrelsen i Västmanlands län
Pernilla Börjesson
Funktionsledare Social Hållbarhet, Avdelningen för samhällsutveckling

Eventuella frågor kan ställas till:

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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Pernilla Börjesson, Funktionsledare Social Hållbarhet, Länsstyrelsen Västmanland
Tfn: 010-224 92 30 E-post: pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se
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Förord
Att motverka våld och andra former av övergrepp är enligt regeringen
den mest aktuella jämställdhetsfrågan idag. Psykiskt, fysiskt och sexuellt
våld kan under inga omständigheter accepteras eller ursäktas. För Länsstyrelsen är det därför ett prioriterat uppdrag att stoppa och förhindra mäns
våld mot kvinnor.
Förutom lidande och obehag för de utsatta kvinnorna och barnen medför
våldet stora kostnader för staten, landstingen, kommunerna och arbetsgivarna.
Bara i Sverige beräknas våldet årligen drabba cirka 75 000 kvinnor, av vilka
cirka 20 dödas av en närstående person. Var tionde barn uppskattas ha sett
en av sina föräldrar misshandlas av en partner i Sverige.
Alla skall kunna leva i frihet utan rädsla för att utsättas för våld och övergrepp. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnor och barns fulla
åtnjutande av mänskliga rättigheter.
Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att stödja samordningen av
insatser i länet som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen har även en betydelsefull roll i att kontinuerligt verka för utveckling av samverkan mellan kommuner och ansvariga myndigheter.
Regeringen framhåller att samverkan mellan olika aktörer – både myndigheter och ideella organisationer – är den viktigaste framgångsfaktorn för
att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Särskilt angeläget är att
utveckla våldsförebyggande insatser.
Västmanlands första strategi om mäns våld mot kvinnor kom år 2009
och följs nu av en tredje version. Genom denna strategi och en årlig handlingsplan läggs grunden till ett än mer målinriktat och samordnat arbete.
Syftet är att länets kommuner, hälso- och sjukvård, berörda myndigheter
och ideella organisationer ska samverka och samordna sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer – kvinnor, män, barn – samt
förebygga och avskaffa våldet. I samverkan och genom ett målmedvetet
och lånsiktigt arbete ska vi skapa ett samhälle där våld i nära relationer i
alla dess former försvinner.
Västerås, maj 2017
Minoo Akhtarzand
landshövding i Västmanlands län
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Inledning
Arbetet mot våld i nära relationer har utvecklats, men det finns
lokala skillnader i länet. Samverkan mellan myndigheter och
med ideella föreningar är avgörande för att förbättra arbetet.

Våld i nära relationer ska upphöra

V

åld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och
ytterst ett brott mot de mänskliga
rättigheterna. Det är också en viktig
jämställdhetsfråga. Regeringen och riksdagen har
lyft fram arbetet med dessa frågor i det jämställdhetspolitiska delmålet:
”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor
och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.”
I det jämställdhetspolitiska delmålet inkluderas
våld i nära relationer av olika slag, hedersrelaterat
våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det är också de områden som ingår i denna strategi.

arbeta) och kostnader för försörjning (sjukpenning från Försäkringskassan). Kostnader för insatser blir i detta sammanhang mer eller mindre
försumbara (SOU 2015:15).

Förebyggande insatser på olika nivåer
För att bekämpa våldet behövs insatser på olika
nivåer i samhället och av olika myndigheter. Insatserna behöver vara förbyggande och riktas till
våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld
samt till våldsutövare.
Våldsförebyggande arbete handlar bland annat
om att minska återfall i brott och upprepad utsatthet. Det ska ske genom strategiska insatser, strukturerade hot- och riskbedömningar, stöd och skydd
till våldsutsatta samt insatser och åtgärder för våldsutövaren. Att arbeta med attityder, normer, värderingar kring våld, kön och föreställningar kring
maskulinitet är ytterligare en aspekt.

Stora samhällsekonomiska kostnader
Utöver lidandet för de utsatta, orsakar våldet stora
samhällsekonomiska kostnader. På en global nivå
uppskattas kostnaderna för könsbaserat våld vida
överstiga kostnaderna för inbördeskrig och mord.
I en studie från år 2011 beräknades de årliga
kostnaderna för Sverige till 2,5 miljarder kronor.
I detta belopp var inte kostnaderna för barn och
våldsutövare inräknade.
För våldsutsatta är det inte kommunerna eller
hälso- och sjukvården som bär de dominerande
kostnaderna. De stora effekterna uppstår i form av
produktionsförluster (den våldsutsatta kan inte

Brottsoffer och gärningsmän
Ett viktigt steg i arbetet mot våld är tidig upptäckt
av våldsutsatthet samt att undersöka de bakomliggande orsakerna till pojkars och mäns våldsbeteende. Det är också viktigt att aldrig glömma att
mäns våld mot kvinnor är brottsliga gärningar.
Det behövs alltjämt tydligare ställningstagande
från samhällets sida att det handlar om brottsoffer
och gärningsmän.
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Stora satsningar från regeringen

Fortfarande finns det lokala skillnader i Västmanland när det gäller myndigheternas resurser
och arbete. Det skydd och stöd en våldsutsatt person får kan ytterst bero på var hen är bosatt, något
som inte är acceptabelt. Regionala och lokala skillnader i kvalitet, resultat och tillgänglighet måste
därför minska.

Regeringens satsningar mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution
och människohandel för sexuella ändamål har varit
omfattande under de senaste åren.
Flera nationella handlingsplaner har tagits fram
och uppdrag har givits till ett stort antal myndigheter och organisationer. Satsningarna har medfört att arbetet mot våld har utvecklats.
Kunskapen har ökat och metoder utvecklats på
såväl nationell som regional och lokal nivå. Lagstiftningen har förstärkts och det har även tagits
fram mycket material för både myndigheter och
olika målgrupper, till exempel föreskrifter handböcker, utbildningsmaterial och vägledningar.

Gemensam styrgrupp
I denna strategi tar de samverkande myndigheterna
ytterligare ett steg mot en förbättrad samverkan
genom att tillsätta en gemensam styrgrupp. Eftersom styrgruppen har mandat att fatta beslut i
respektive organisation kan stödet i länet blir mer
effektivt, likvärdigt och av god kvalitet samt förbättras och utvecklas.
Väl fungerande insatser förutsätter även samverkan med ideella föreningar i länet som bedriver stödarbete inom de områden som strategin
omfattar.

Ständig utveckling i länet
I Västmanland har verksamheter och metoder utvecklats och även kompetensen inom området har
höjts. Medvetenheten om vikten av samverkan och
samordning mellan de myndigheter som individen möter har också ökat.
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Samverkansplattform
Strategin är en samverkansplattform mellan myndigheter
som ska leda till ett effektivare och mer samordnat arbete
av likvärdig och god kvalitet. Det ska minska våldet och
komma våldsutsatta i Västmanland till del.

Deltagande myndigheter och uppdrag
Länsstyrelsen

jourer och socialtjänst. De arbetar nära andra

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att på en
strategisk nivå stärka samverkan och samordna
arbetet i respektive län för att motverka mäns våld
mot kvinnor. Det ska ske genom att:
l stödja samordningen av insatser som syftar till
att motverka mäns våld mot kvinnor;
l stödja förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck;
l ansvara för regionalt metod- och utvecklingsstöd till kommunerna i syfte att underlätta
implementering av nya metoder samt stimulera
ett långsiktigt utvecklingsarbete.

myndigheter och har samverkansavtal med socialtjänsterna i länets tio kommuner för omhändertagande av brottsoffer.

Åklagarkammaren i Västerås
Åklagarkammaren i Västerås handlägger brott som
har begåtts i Västmanlands län. I Västerås finns
det särskilda åklagare som är specialiserade på
brott mot barn samt relationsbrott. De arbetar i
nära samverkan med polisens familjevåldsrotel och
Barnahus Västmanland.
Åklagaren leder förundersökningen vid dessa
typer av brott och avgör om ett brott skall prövas
av domstol. Det är också åklagaren som beslutar
om kontaktförbud.

Polisområde Västmanland
Vid polisområde Västmanland har enheten Brottsoffer- och personsäkerhetssamordning (BOPS) ett
länsansvar. En stor uppgift för BOPS är att bedöma
behovet av skyddsåtgärder.
Familjevåldsroteln ansvarar för brottsutredningar
av vålds- och sexualbrott i nära relation. Alla barn
som utsätts för våld eller bevittnar våld förhörs av
särskilt utbildad polis på Barnahus Västmanland.
Polisen har även en omfattande informationsoch underrättelseskyldighet gentemot brottsoffer
och förmedlar kontakt med till exempel kvinno-

Kriminalvården
Kriminalvården i Västmanland består av verksamhetsställena Anstalten Salberga, Anstalten Tillberga
samt Frivården Västerås. Frivården har hela Västmanland som upptagningsområde och har bland
annat specialiserade handläggare som arbetar med
sexualbrotts- och kvinnofridsdömda samt kvinnor.
Kriminalvården, forts. nästa sida
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All personal som kommer i kontakt med
berörda patienter ska ha kunskap om hur bemötande och vård ska ske i de olika fallen samt
till vem/vilken organisation eller myndighet hänvisning bör ske om så bedöms vara nödvändigt.

Kriminalvården, forts. från föregående sida
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Behandlingsprogram
Män som är dömda för brott i nära relationer har
möjlighet att delta i Kriminalvårdens behandlingsprogram. För kvinnofridsdömda erbjuds Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) och
för sexualbrottsdömda Relation och Samlevnad
(ROS).
Det är möjligt att delta i programmen både på
anstalter med specialplatser för målgrupperna och i
frivård. För deltagare till IDAP erbjuds brottsoffret
en partnerkontakt som har kontakt med kvinnan
och erbjuder stödsamtal samt insyn i mannens behandlingsarbete.

Handlingsprogram
Region Västmanland har även en särskilt handlingsplan vid misstänkta fall av barn som far illa.
Handlingsprogrammet ska ge personalen större
kunskaper inom området. Det syftar också till att
förbättra upptäckandefrekvensen av barn som misshandlas eller barn i fara samt till att underlätta handläggningen av dessa fall.

Brottsofferslussar

Kommunerna

För att skydda brottsoffer och förhindra återfall i
brott har Kriminalvården brottsofferslussar. Deras
uppdrag är att belysa brottsoffers utsatthet och
behov inför anstaltens beslut, exempelvis vid permissioner och besökstillstånd. De erbjuder även
möjlighet till konstruktiva möten mellan förövare
och offer. I Västmanland finns det brottsoffersluss
på anstalterna Salberga och Tillberga.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Detta
innebär ingen inskränkning i ansvaret som vilar
på andra huvudmän (2 kap. 1 § SoL). Skolan har
till exempel både ansvar och möjlighet till våldsförebyggande arbete.
Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom
sitt område. Socialtjänsten i länets tio kommuner
har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. För
akuta insatser under kvällar och helger ansvarar
den länsövergripande socialjouren. Socialtjänsten är
vanligen organiserad i individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg och handikappomsorg.

Region Västmanland
Region Västmanland är en omfattande och stor
verksamhet som spänner från primärvård och
folktandvård till specialiserad sjukhusvård i Västmanlands län.

Stöd till våldsutsatta personer
Mål

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att ge
brottsoffer, framförallt personer som utsatts för
våld och barn som bevittnat våld, det stöd och
den hjälp de behöver.
Socialnämnden ska dessutom särskilt beakta att
kvinnor, som är eller har varit utsatta för våld och
andra övergrepp av närstående, kan vara i behov av
stöd och hjälp för att förändra sin situation (enligt
5 kap. 11 § SoL).

I Region Västmanlands program mot våld i nära
relationer är målet att alla anställda ska ha god
kunskap om våld i nära relationer, arbeta förebyggande, kunna ge råd och stöd till dem som söker
vård samt slussa vidare till adekvat hjälp.
l Hos alla som söker hälso- och sjuk/tandvården
ska fysisk och/eller psykisk misshandel uppmärksammas.
l All personal ska ha kännedom i frågan.
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föreningar är därför viktig. När en frivilligorganisation utför insatser på uppdrag av socialtjänsten,
som exempelvis hemligt boende, ska det finnas ett
avtal mellan dem för att garantera god kvalitet.

Stöd till barn och unga
Socialtjänsten ska uppmärksamma att barn som
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot
närstående vuxna har brottsofferstatus och kan vara
i behov av hjälp och stöd (enligt 5 kap. 11 § SoL).
När socialnämnden får kännedom om att ett
barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp
av en närstående, eller bevittnat våld eller andra
övergrepp av eller mot en närstående, ska nämnden
utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.
Om den som är under 18 år har utsatts för våld
eller andra övergrepp av sin partner, eller av hedersrelaterat våld, ska även bestämmelserna om utredning i 6 kap. gälla (SOFS 2014:4). Nämnden ska
också bedöma risken för att barnet kommer att
utsättas för eller bevittna ytterligare våld.
Dessutom bör socialnämnden utreda om någon
åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller målsägandebiträde enligt
5 kap. 2 § första stycket socialtjänstförordningen
(2001:937).

Länsgemensamma verksamheter
• CMV/kvinna är Västerås stads öppenvårdsmottagning för kvinnor över 18 år som är eller har
varit utsatta för hot eller våld i nära relation. Målgruppen är också kvinnor som är eller har varit
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Mottagningen är specialiserad för att möta
kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt, sexuellt,
materiellt, ekonomiskt och latent våld. De möter
även kvinnor utsatta för förföljelse, prostitution
och människohandel.
CMV/kvinna erbjuder både kortsiktiga och långsiktiga råd samt stöd i form av samtal, praktiskt
stöd och gruppverksamhet. Inom verksamheten
finns hemligt boende för kvinnor och barn.
För våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik disponeras en akutplats på Freja kvinnoboende. Köping och Arboga kommun är anslutna
till CMV/kvinna.

Stöd till våldsutövande personer
Den som utövar våld kan ha möjlighet till stöd
och hjälp från socialtjänsten för att kunna förändra sitt beteende. Om personen som utövar våld
har vårdnad om eller umgänge med barn bör den
dessutom erbjudas råd och stöd utifrån barnets
behov (allmänt råd i SOSFS 2014:4).
Socialtjänsten bör ta ett helhetsgrepp om frågan
om våld i nära relationer och bör även erbjuda
de som utövar våldet stöd. (Handbok Våld, 2015).

• CMV/man är en specialiserad mottagning för
män som använder våld i nära relationer. Den ingår i Västerås stads Öppenvård familj.
Målgruppen är män över 18 år som utövar våld
i nära relationer, har svårt att kontrollera känslor,
upplever kris i sin relation och/eller har problem
med att hantera aggressivitet i nära relationer.
Mottagningen riktar sig även till män som upplever påtryckningar från släkt och vänner att använda hot och våld i nära relationer.
CMV/man erbjuder individuella samtal, gruppverksamhet i form av ickevåldsgrupp samt råd och
stöd. Det är en länsövergripande verksamhet som tar
emot män från Västmanlands samtliga kommuner.

Stöd till ideella föreningar
Ideella föreningar är ett viktigt komplement till
myndigheternas stödjande insatser, eftersom de
ger möjlighet till stöd av en annan karaktär än vad
myndigheter kan ge.
Socialtjänstens samverkan och stöd till ideella

Kommunerna, forts. nästa sida
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Brottsofferjourer

Kommunerna, forts. från föregående sida

I Västmanland finns det fyra brottsofferjourer:
• Hallstahammar/Surahammar
• Sala/Heby
• Västra Mälardalen – Köping/Arboga/Kungsör
• Västerås/Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg
Brottsofferjouren i Västerås har vittnesstödsverksamhet vid Västmanlands tingsrätt. Det innebär att målsägande och vittnen som är kallade till
tingsrätten får stöd och praktisk information av
vittnesstödjare som är aktiva i jouren.
För personer som är under 19 år och bosatta i
Västerås finns ”Stödcentrum för unga”. Verksamheten är placerad i Västerås polishus.

• Barnahus Västmanland är en länsövergripande
verksamhet för länets tio kommuner, Polisområde
Västmanland, Åklagarkammaren i Västerås, Barnoch ungdomspsykiatrin och Barn- och ungdomskliniken Västmanland. Västerås stad är värdkommun för Barnahus Västmanland.
Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18
år boende i Västmanlands län och som misstänks
vara utsatta för våld (främst i nära relation och
sexualbrott) samt barn som bevittnat våld.
Barnahus Västmanland ska verka som en knutpunkt för de samverkande myndigheterna så att de
inom sina verksamhetsområden kan ge bästa möjliga medicinska, psykosociala och juridiska hjälp till
dessa barn och ungdomar.
Verksamheten utgår från ett barnperspektiv som
sätter barnens bästa i fokus. Alla som deltar i en
brottsutredning samlas runt barnet i Barnahus
lokaler, istället för att barnet förs till respektive
myndighetet vid olika tillfällen.

Internationell Kamp för Kvinnors
Rättigheter - IKKR
Föreningen IKKR driver Arosdöttrarna Tjej- och
Kvinnobeskydd. Målgrupp för verksamheten är
kvinnor och män samt flickor och pojkar som är
offer för hedersrelaterat förtryck och våld.
IKKR arbetar särskilt med unga som riskerar att
bli bortgifta mot sin vilja. De bedriver ett uppsökande arbete, främst riktat till högstadie- och
gymnasieskolor i hela länet, men även till andra
aktörer som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck.
IKKR ingår i Nätverk mot Hedersbaserat Våld
tillsammans med kvinnoorganisationer och myndigheter från tre regioner i Sverige: Västra Götaland, Stockholms län och Västmanlands län. Även
representanter från Irak, Lettland och Storbritannien ingår i nätverket. Syftet är att kunna hjälpa
varandra över nationsgränserna för att förhindra
tvångsgifte.

Ideella föreningar i länet
Inom ramen för strategin sker samverkan och dialog även med de ideella organisationer som arbetar
med dessa frågor i länet. Samverkan sker bland
annat i den regionala samverkansgruppen där ett
antal organisationer är adjungerade. Dessa organisationer presenteras nedan.

ATSU – Att trygga sexuellt utnyttjade
ATSU är en ideell förening för att trygga sexuellt
utnyttjade och deras anhöriga. Föreningen erbjuder råd och stöd samt förmedlar kontakt med
myndigheter. ATSU förmedlar även erfarenhet
och kunskap vidare till yrkesverksamma.
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Killjouren/Here4U

Tjej- och kvinnojourerna är:
l 0 Föreningen Kvinnohuset i Västerås - kvinnojouren och Tjejjouren Ronja
l  0Kvinnojoursföreningen Frida - Fagersta
l  0Kvinnojouren Köping och Arboga
l  0Föreningen för kvinnokraft – kvinnojouren Sala

Killjouren är länsövergripande och erbjuder samtalsstöd för pojkar och unga män på dagtid av anställd personal. De arbetar utifrån metoden Alternativ Til Vold (ATV) och kan ge samtalsstöd till
unga våldsutövare mellan 15-25 år.

Tjej- och kvinnojourer
Västerås Stadsmission

Tjej- och kvinnojourerna har en lång tradition att
som ideella föreningar arbeta mot mäns och killars
våld mot tjejer, kvinnor och deras barn. Det görs
genom att samla erfarenhetsbaserad kunskap om
våldsutsatthet utifrån utsatta tjejer och kvinnors
perspektiv samt genom att stötta enskilda kvinnor
och tjejer att förändra sin situation.
Metoden som används är hjälp till självhjälp,
vilken går ut på att hjälpa kvinnan/tjejen att sätta
ord på sin utsatthet och därmed söka samhällets
stöd. Tjej - och kvinnojourerna arbetar även med
utåtriktad verksamhet och attitydförändrande
arbete inom området mäns och killars våld och
ojämställdhet.
Samtliga kvinnojourer har möjlighet att erbjuda
tillfälligt boende samt ta uppdrag av socialtjänsten.
Både kvinnojourerna i Västmanland och Tjejjouren
Ronja har personal som arbetar dagtid.

Västerås Stadsmission är en ideell förening som
arbetar med hemlösa och utsatta människor i
Västerås stad. Målgruppen är främst hemlösa,
missbrukande och utsatta kvinnor och män med
bland annat psykisk ohälsa.
Genom kontaktmannaskap arbetar föreningen
motiverande genom samtal och rådgivning, medföljande och sluss till myndigheter och andra samhällsaktörer. I samarbete med dagverksamhetens
sjukvårdsmottagning för hemlösa bedrivs även ett
förebyggande arbete i sexuell hälsa.
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Vision, syfte och mål
Länsstrategin utgår från den tioåriga nationella strategin som
särskilt betonar förebyggande insatser. Visionen är att mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra.
En tioårig nationell strategi

finnas tydliga samverkansvinster. Arbetssätt ska bedrivas i nära samarbete med alla samverkande aktörer
och genomsyras av en gemensam hållning och
känsla av ett gemensamt ägandeskap för samverkansplattformen.

För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra kommer regeringens arbete på området att bedrivas i enlighet med en tioårig nationell
strategi som särskilt betonar förebyggande insatser.
Strategin inkluderar frågor om hedersrelaterat våld
och förtryck samt prostitution och människohandel
för sexuella ändamål. Det utgör även grunden för
länets strategi.
Utvecklingen av verksamhet för att på sikt uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns
våld mot kvinnor ska upphöra har fyra målsättningar. Viktiga principer och prioriterade frågor
som är gemensamma för genomförandet av samtliga målsättningar formuleras som utgångspunkter för strategin.
Målsättningarna och de gemensamma utgångspunkterna ska genomsyra arbetet med att genomföra strategin samt ligga till grund för det uppföljningssystem med indikatorer som regeringen
avser ta fram.

De fyra målsättningarna
Den nationella strategin utgår från följande
fyra politiska målsättningar:
l ett utökat och verkningsfullt förebyggande
arbete mot våld;
l förbättrad upptäckt av våld och starkare
skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn;
l effektivare brottsbekämpning;
l förbättrad kunskap och metodutveckling.

Utgångspunkter
Strategin utgår från nationella och internationella dokument inom området.
l FN:s deklaration om avskaffande av våld
mot kvinnor 1993 (1)
l FN:s konvention om barnets rättigheter
1989 (2) och i maj 2014
l FN:s konvention om kvinnors rättigheter
l Europarådets konvention om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och
våld i hemmet 2011 (3).
l Brottsbalken (särskilt kapitel 3,4,6 och 29)
l Socialtjänstlagen (särskilt kapitel 5)
l Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:4
l Regeringens skrivelse Skr 2016/17:10

Gemensamma utgångspunkter
Arbetet inom länsstrategin ska ske med ett samarbetsklimat som baseras på öppenhet och med
respekt för varje enskild organisations förutsättningar. Engagemanget har sin grund i förståelsen
att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot
alla de utmaningar som våld i nära relationer innebär. Vid valet av åtgärder på regional nivå ska det
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Vision, syfte och mål

Målgrupper

Visionen för strategin är det jämställdhetspolitiska
delmålet Mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer ska upphöra. Kvinnor och män, flickor
och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet.

Personer som utsätts för våld av närstående
Gruppen omfattar flickor och pojkar, kvinnor
och män, som utsätts för våld i en partnerrelation
eller hedersrelaterat våld och förtryck.
Barn som lever med våld i nära relationer
Med barn avses personer under 18 år. Närstående
är barnets föräldrar/vårdnadshavare, syskon, fosterföräldrar och styvföräldrar, men även släktingar
som inte direkt ingår i den närmaste familjen.

Syftet är att deltagande myndigheter samverkar
och samordnar sitt arbete för att nå ett likvärdigt
stöd med god kvalitet för olika målgrupper i hela
länet, samt förebygga och minska våldet. I samverkan deltar även ideella föreningar med verksamhet på området.

Personer som utövar våld mot närstående
Detta gäller både män och kvinnor i alla åldrar
(barn och vuxna), personer i heterosexuella och
samkönade relationer samt även andra familjeoch släktrelationer, såsom personer som lever i
hederskontexter.

Det övergripande målet för strategin är att våld
i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
samt prostitution och människohandel för sexuella
ändamål ska synliggöras, förebyggas och åtgärdas
i Västmanland.
Effektmål på längre sikt är att ingen i Västmanland ska utsättas för eller uppleva våld i nära
relationer.
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Organisation
Strategiarbetet leds av en styrgrupp som under sig har en
regional samverkansgrupp samt fem lokala samverkansgrupper. Länsstyrelsen är huvudansvarig för verksamheten.
Tre organisationsnivåer

Regional samverkansgrupp

Organisationen för strategiarbetet består av tre
nivåer: styrgrupp, regional samverkansgrupp och
fem lokala samverkansgrupper. Alla samverkansaktörer är representerade i organisationens olika
nivåer. Länsstyrelsen är den organisation som är
huvudansvarig för att leda arbetet inom samverkansplattformen. Samtliga aktörer är dock lika
ansvariga för att säkerställa realisering av strategins
målområden.

Den regionala samverkansgruppens uppgift är att
bidra till att genomföra länsstrategin. Det innebär
att stödja och utveckla samverkan i länet, synliggöra och till styrgruppen rapportera brister i
samverkan och i arbetet med det fjärde jämställdhetsmålet samt ge och ta emot information och
erfarenheter.
Gruppen består av representanter från Kriminalvården, Region Västmanland, Polisområde Västmanland, Åklagarkammaren i Västerås, Länsstyrelsen och alla länets kommuner. Till gruppen är
även följande ideella föreningar adjungerade: länets
kvinnojourer, Killjouren, IKKR, brottsofferjourerna
i länet, Stadsmissionen och ATSU.
Gruppen samlas fyra gånger per år eller efter behov. Länsstyrelsen är sammankallande.

Styrgrupp
Styrgruppens uppgift är att styra och prioritera
insatser utifrån den gemensamma länsstrategin.
Styrgruppen ansvarar för att driva frågan i den
egna organisationen samt för att hitta möjligheter
till effektiv samverkan mellan myndigheter och
bidra med resurser för arbetet.
Styrgruppen består av chefer från Kriminalvården, Åklagarkammaren i Västerås, Polisområde
Västmanland, Region Västmanland, Länsstyrelsen samt fyra socialchefer från länets kommuner.
Gruppen samlas fyra gånger per år och efter behov. Länsstyrelsen är sammankallande.
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Strategin omfattar åren 2017-2020. Dokument
kan förändras vid behov under denna period. Sådana ändringar ska beslutas av styrgruppen.
Strategin består av nio olika insatsområden och
inom varje område finns ett antal utvecklingsåtgärder.
Till strategin ska för varje år utarbetas en handlingsplan för det operativa arbetet med dessa utvecklingsåtgärder. Underlaget tas fram av den regionala samverkansgruppen och handlingsplanen
beslutas av styrgruppen senast i december varje år.
Strategin ska vara känd och förankrad bland
personal och chefer inom aktörernas respektive
organisationer.
I samband med att strategins giltighetsperiod
går ut år 2020 ska den följas upp, utvärderas och
revideras.

Lokala samverkansgrupper
Det finns sex lokala samverkansgrupper i länet:
KAK (Köping, Arboga, Kungsör), norra länsdelarna
(Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg), Sala, Surahammar, Hallstahammar samt i Västerås.
De lokala samverkansgrupperna består av representanter för de myndigheter som deltar i styrgrupp och samverkansgrupp, samt ideella föreningar. Deltagande från de olika myndigheterna
varierar, men i alla grupper finns representation
från socialtjänst, polis, primärvård och ideella föreningar med aktiviteter på respektive orter. Övriga
kan adjungeras efter behov, exempelvis frivården.
De lokala samverkansgrupperna bestämmer själva
mötesfrekvens och områden för sin samverkan.

Strategi och handlingsplaner
Strategin har tagits fram genom workshops och
dialoger i styrgruppen och den regionala samverkansgruppen under 2016.

Organisation
Styrgrupp
Regional samverkansgrupp
Lokala samverkansgrupper
KAK

Norra
länsdelarna

Hallstahammar

Sala
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Surahammar

Västerås

Nio insatsområden
Genom länsstrategin läggs grunden för ett mer målinriktat
och samordnat arbete i Västmanland. Här lyfts nio insatsområden fram som ska förbättra verksamheten.
1. Utveckla och stärk det
våldsförebyggande arbetet

2. Förbättrad upptäckt
av våldsutsatta

Mer fokus behöver läggas på orsaker till våld i
nära relationer och större fokus måste också riktas
mot män och pojkar.
Då mäns våld mot kvinnor grundar sig i brist på
jämställdhet krävs ett aktivt jämställdhetsarbete
på samhällets alla nivåer för att flickor och pojkar,
kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Jämställdhetsarbete på
alla nivåer i samhället, kan därför ses som former
av universella preventionsinsatser. Främjande och
förebyggande insatser av detta slag är något som
berör förskola, skola och fritidsverksamhet för
unga, till exempel idrottsföreningar.
Fokus bör även ligga på dem som utövar våldet.
Maskulinitetsnormer och inställningen till jämställdhet påverkar benägenheten att utöva våld.
En nyckel i det arbetet är att engagera pojkar och
män i arbetet.

Tidig upptäckt av våld ger större möjligheter att
förhindra fortsatt våld och ge bättre stöd till våldsutsatta. Våldsutsatta har ofta kontakt med flera olika myndigheter utan att berätta om sin situation.
För att fråga om våld förutsätts kunskap och engagemang hos berörda organisationer, samt en beredskap att kunna erbjuda stöd. Även tidig upptäckt
av benägenhet att utöva våld är viktigt.
Det finns grupper där det är särskilt angeläget
att tidigt upptäcka våldsutsatthet. En sådan grupp
är flickor och unga kvinnor 13-25 år. Det är en av de
grupper som är mest utsatt för olika former av våld,
sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck.
Förutom myndigheter behövs även allmänheten
uppmärksammas på våldsutsatthet och ges kunskap och redskap för upptäckt av våld.
Utvecklingsmöjligheter
0Sprid och ge kunskap om metoder för tidig
upptäckt av våldsutsatthet inom socialtjänst och
hälso- och sjukvård.
l0 Utveckla samverkan mellan yrkesgrupper som
arbetar med djurskydd och socialtjänsten.
l 0Öka kunskapen om vuxnas och barns våldsutsatthet för olika aktörer i samhället.
l 0Öka kunskapen om flickors och unga kvinnors
utsatthet.
l

Utvecklingsmöjligheter
Påverka ungas attityder och värderingar.
l 0 Engagera män och pojkar.
l0 Öka tillgängligheten av våldsförebyggande insatser i förskola, skola och inom idrottsrörelsen.
l0
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3. Samverkan, samordning och
uppföljning av arbetet mot våld
ska stärkas och utvecklas

önskvärt att fler myndigheter deltar i samverkan,
såsom Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten,
Skatteverket och Migrationsverket.

Våldsutsatta personer, såväl vuxna som barn, kommer ofta i kontakt med flera olika myndigheter och
aktörer. Samverkan kring individens behov är den
viktigaste framgångsfaktorn för att upptäcka våld
och ge stöd till våldsutsatta.
Samverkan innebär att tillsammans med andra,
ofta i en annan organisation som är styrd av annat
regelsystem, arbeta mot ett gemensamt mål utifrån
individens behov. I en god samverkan ska medvetna
handlingar utföras tillsammans med andra mot ett
tydligt mål.
Att samordna innebär också att se till att händelser och arbetsinsatser, som hänger ihop när det
gäller tid eller plats, blir utförda i rätt följd och på
rätt sätt. Samordnade insatser möjliggör en optimal
användning av resurser.
En bra samordning utgår från en övergripande
bild av kända och tillgängliga resurser, involverar
alla aktörer som berörs av frågan och rangordnar
insatser och behov. Samverkan, samordning och
samarbete är grundläggande förutsättningar för
att kunna nå effektivitet i arbetet mot våld i nära
relationer.

Uppföljning och statistik
Uppföljning av förekomst och omfattning av våld
i nära relationer i Västmanland behöver göras systematiskt och återkommande för att kunna följa
utvecklingen i länet och avväga insatser mot våld.
Tillgången till statistik på regional nivå är mycket
begränsad.
I enlighet med tidigare länsstrategi har länsgemensamma indikatorer tagits fram för att på ett
bättre sätt kunna följa utvecklingen. Socialtjänsterna i alla kommuner och länets tjej- och kvinnojourer bidrar med statistik till Länsstyrelsen som
sammanställer och analyserar statistiken.

Ett regeringsuppdrag
Länsstyrelsen har sedan 2011 ett regeringsuppdrag att stödja samverkan och samordning som
syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor.
Uppdraget omfattar också barn som bevittnar
våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen är sammankallande för styrgrupp och regional samverkansgrupp.

Samverkan i länet under lång tid

Utvecklingsmöjligheter

I Västmanland har samverkan mellan myndigheter pågått inom området under många år. Den
regionala samverkansgruppen har funnit sedan
1996. Även lokala samverkansgrupper har fungerat runt om i länet under många år. År 2016 togs
ett steg mot förstärkt samverkan och samordning,
då en styrgrupp med samverkande myndigheter
för arbetet i länet tillsattes.
De lokala samverkansgrupperna är självständiga i sitt arbete. Men för att få en starkare samverkan och samordning i hela länet är det angeläget
att kopplingen mellan den regionala nivån och de
lokala samverkansgrupperna stärks. Det är även

Utveckla samverkan med flera myndigheter:
Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten,
Skatteverket och Migrationsverket.
l Stärk kopplingen mellan den regionala och 		
de lokala samverkansgrupperna.
l Erbjuda kompetensstöd till de lokala
samverkansgrupperna för att utveckla sin
samverkan.
l Fortsätt och utveckla arbetet med länsgemensamma indikatorer för uppföljning av länsstrategin.
l
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4. Bevara och utveckla kompetensnivån hos berörda myndigheter
och ideella föreningar

Möjlighet till hemligt boende inom och utom
länet är ofta ett nödvändigt stöd. För att kunna
se, möta och stötta våldsutsatta, särskilt dem som
tillhör särskilt utsatta grupper, behöver personal i
länet ha god kunskap och medvetenhet om våldsutsatthet, samt kännedom om de resurser som
finns att tillgå i länet.
Flickor och unga kvinnor i åldern 13-25 år är en
av de grupper som är mest utsatt för olika former
av våld, sexuellt våld och hedersrelaterat våld och
förtryck. Andra utsatta grupper är kvinnor med
missbruks- och beroendeproblem, kvinnor med
funktionsnedsättning, äldre kvinnor och kvinnor
med utländsk bakgrund.

Personal som både möter våldsutsatta och våldsutövare ska arbeta utifrån en kunskapsbaserad praktik. Yrkesverksamma ska ha relevant kompetens för
att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det behövs
fördjupade kunskaper om särskilt utsatta grupper.
Befintlig kunskap ska systematiseras och spridas.
Utvecklingsmöjligheter
Länsstyrelsen erbjuder och utvecklar kompetensoch metodstöd till kommuner, Region Västmanland, myndigheter och ideella föreningar.
l Länsstyrelsen samordnar nätverk för kompetensstöd, erfarenhetsutbyte och metodutveckling till
nyckelpersoner som möter särskilt utsatta grupper:
äldre, funktionshindrade, unga och unga vuxna,
personer med missbruk.
l

Utvecklingsmöjligheter
Säkerställ tillgång till hemligt/skyddat boende.
Öka kunskaper om särskilt utsatta grupper och
deras behov av bemötande och insatser.
l
l

Barn som lever med våld i nära relationer:
Ett barn kan vara våldsutsatt genom att utsattas
för direkt våld eller genom att bevittna våld utfört
av en person som barnet har en beroendeställning
till, till exempel föräldrar, styvföräldrar, andra släktingar eller person med ansvar för barnet.
Behoven av stöd och hjälp hos barn som bevittnat våld är individuella. Pojkar och flickor kan
ha olika behov. Ett barnperspektiv med fokus på
såväl barns behov av skydd och stöd som barns
rätt till delaktighet ska utgöra grunden när det
gäller insatser för utsatta barn. Metoder för barn
att kunna komma till tals och berätta om sina erfarenheter är viktiga.

5. Utveckla skydd, stöd och behandling för kvinnor, barn och män
som utsätts för våld samt stöd till
män som utövar våld
Kvinnor/flickor och män/pojkar ska erbjudas stöd
och hjälp av god kvalitet oavsett var de bor i länet.
Män som utövar våld ska erbjudas stöd för att upphöra med sitt våldsbeteende.

Personer som utsätts för våld av närstående
Våld drabbar främst kvinnor i alla samhällsgrupper
oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet eller funktionsnivå. Behoven hos utsatta varierar och stödinsatserna måste kunna anpassas till behov och
omständigheter i det enskilda fallet.
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6. Tillgång till lättillgänglig och
anpassad information för våldsutsatta och anhöriga

Myndighetssamverkan under förundersökning,
såsom den bedrivs på Barnahus, underlättar för
barnet. Önskvärt är att både våldsutsatta vuxna
och barn kan få kontakt med dessa myndigheter
på samma plats och näraliggande i tid.
På skyddade/hemliga boenden behöver barns
behov tillfredsställas och personalen behöver god
kunskap om barn för att kunna möta deras behov.
Det är väsentligt att både myndigheter som har
skyldighet, och de myndigheter som inte har det
som ett uttalat krav, tar kontakt med socialtjänsten
och gör orosanmälan för barn som riskerar att fara
illa. Kunskap och rutiner för berörda behövs för att
säkerställa att barn som far illa uppmärksammas.

Våldsutsatta behöver information för att kunna
söka hjälp och stöd. Likaså måste våldsutövande
män ges information om hur och var de kan söka
hjälp för att komma ur sitt destruktiva beteende.
Informationen måste vara lättillgänglig och lätt
att förstå. Det betyder bland annat att den ska
finnas på flera olika språk för dem som inte har
svenska som sitt modersmål och även på lättläst
svenska. Information bör finnas på webben och även
som trycksak.

Utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter

l Utveckla utredningsarbetet inom familjerätten
när det förekommer våld samt riskbedömningar
avseende vårdnad, boende och umgänge.
l Öka kompetens och kunskap om barn i länets
hemliga/skyddade boenden.
l Utveckla kunskap och rutiner för orosanmälan
till socialtjänsten gällande barn.

Alla myndigheter ska ha tillgång till information
riktad till våldsutsatta, barn som bevittnat våld
och våldsutövare.
l Information ska finnas tillgänglig på andra
språk än svenska och på lätt svenska, samt anpassad till olika målgrupper.
l

7. Utveckla rättsväsendets insatser

Personer som utövar våld mot närstående
Samhället måste erbjuda våldsutövande män stöd
för att förändra sitt beteende oavsett var i länet
personen bor. Stödet måste också vara individuellt
anpassat och utgå från våldsutövarens riskfaktorer.
Insatser riktade till målgruppen måste vara säkra
och trygga för dem som utsätts för våldet, till exempel kvinnor och barn.

Mörkertalet när det handlar om anmälan av våldsbrott i nära relationer är stort. Brottsförebyggande
rådet beräknar att endast tio procent av sexualbrott mot kvinnor anmäls. Det finns även höga
mörkertal när brott mot barn misstänks.
I den jämställdhetspolitiska utredningen SOU
2015:86, konstateras att det är en låg lagföring i
ärenden som rör våld mot kvinnor. Det är allvarligt, eftersom det kan leda till att våldsutsattas tilltro till rättsväsendet minskar och att mörkertalet
därmed ökar.

Utvecklingsmöjligheter
Att våldsutövande män får tillgång till stöd och
hjälp inom socialtjänsten i länets alla kommuner.
l Öka kunskapen om våldsutövande föräldrar.
l Utveckla och utöka Centrum mot våld.
l
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8. Hedersrelaterat våld och förtryck
ska förhindras och motverkas

Ett professionellt och respektfullt bemötande,
framför allt i utredningssituationen, kan vara avgörande för utgången i en brottsutredning. Om de
brottsutsatta känner sig skyddade och trygga, samt
får ett bra och adekvat stöd under utredning och
rättsprocess kan det leda till att fler förövare lagförs.
Det finns även civilrättsliga processer inom detta
område rörande till exempel vårdnad, boende och
umgänge, bodelning samt andra rättsliga processer
som migration och vård enligt LVU. Även inom
dessa områden måste kunskapen om våld mot kvinnor synliggöras och samordningen mellan rättsliga
processer bör stärkas och utvecklas.
Kompetensen kring och metoder för arbete
med våld i nära relationer har under senare år förbättrats hos polis, åklagare och kriminalvård.
Det finns dock fortfarande arbete att göra inom
det här området. Lagföringen av våld mot kvinnor
i nära relation har inte ökat de senaste åren. Skillnaderna rörande handläggning av kontaktförbud
är stora. Även polisens och åklagarnas handläggning när det gäller utredningstiden av våldsbrott
mot barn skiljer sig åt. Ett annat viktigt område är
polisens arbete med riskbedömningar.
Bättre arbete med brottsutsatta, fler riskbedömningar, identifikation av riskfaktorer, skydd och
samverkan mellan berörda myndigheter kan leda
till färre fall av dödligt våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i
kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar
kring detta. Vanligtvis drabbas unga kvinnor och
flickor, men även unga män och pojkar blir utsatta
för förtryck eller tvingas delta i förtryck. En särskilt
utsatt grupp är hbtq-personer som lever i familjer
med hedersnormer.
Det är viktigt att utsatta personer nås av information om hur de kan få stöd. Men också att de
som möter de utsatta, till exempel inom skolan,
blir medvetna om och kan upptäcka hedersrelaterat förtryck och misstanke om tvångsäktenskap.
I Västmanland har under de senaste åren utbildningar genomförts på såväl grundläggande som
spetsnivå för yrkesverksamma som kan möta denna problematik. Regelbundna informationsinsatser
riktade till skolungdomar har också bedrivits. Efterfrågan på dessa insatser har inte minskat, så det är
angeläget att de fortsätter.
Samverkan mellan myndigheter och ideella föreningar är angeläget för att förhindra förtryck och
våld, särskilt när det gäller att förhindra tvångsäktenskap eller ta hem personer som befinner sig
i andra länder.
Utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter

Informera kvinnor/flickor och män/pojkar
om deras rättigheter, främst inom ramen för
skolans verksamhet.
l Stärk Resursteam Heder, myndighetsföreträdare med spetskompetens i hedersfrågor.
l Genomför utbildningsinsatser för berörda
myndigheter och ideella föreningar.
l Stärk samverkan mellan berörda aktörer,
myndigheter och ideella föreningar.
l

Mottagandet och bemötandet av våldsutsatta
vuxna och barn ska utvecklas i samverkan mellan
berörda myndigheter.
l Tid från anmälan till första förhöret med
barn/kvinnor ska kortas.
l Lärdom ska tas av genomförda ärenden med
dödlig eller allvarlig utgång, med syfte att förbättra rutiner (haverikommission).
l Män som döms för våld i nära relation, våld
mot barn och/eller sexualbrott ska i större
utsträckning genomgå återfallsförebyggande
insatser inom Kriminalvården.
l
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9. Förhindra och motverka
prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Prostitution och människohandel känner inga
länsgränser. Ökad samverkan mellan näraliggande län, i första hand utifrån polisens och åklagarmyndighetens regionala organisation, är därför
nödvändig.

Människohandel för sexuella ändamål innebär
grova kränkningar av människors värdighet. Det
är framförallt kvinnor och barn, både flickor och
pojkar, som rekryteras och transporteras över
gränserna för att utnyttjas i prostitution.
De flesta som är utsatta för prostitution är dock
boende i Västmanland eller i näraliggande län. Debutåldern för att ta emot ersättning för sex kan vara
under 15 år, och det är både flickor och pojkar som
är utsatta. I stort sett är det bara män som köper sex.
I Västmanland finns en etablerad samverkansplan för myndigheters stöd till dem som utsatta
för prostitution och människohandel. Under flera
år har särskilda insatsveckor gjorts i samverkan för
att kartlägga förekomst av prostitution. Inga tecken
tyder på att prostitution minskar i länet.

Utvecklingsmöjligheter
Motverka attityder kring sexköp.
Stärka myndighetssamverkan kring människohandel och prostitution.
l Genomföra utbildningsinsatser, grund- och
spetsutbildningar, för berörda myndigheter
och ideella föreningar i dessa frågor.
l Utveckla och stöd arbete med en länsövergripande koordinator för stöd till myndighetssamverkan och stöd till offer för människohandel och prostitution inom Region Mitt
(Västmanlands län och Gävleborgs län).
l

l  
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Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att stödja samordningen av insatser i länet som syftar till att motverka mäns våld
mot kvinnor. Som grund för denna länssamverkan ligger en strategi
som antogs år 2009 och som nu omarbetats för andra gången.
Den nya strategin gäller åren 2017-2020 och inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel
för sexuella ändamål.
Genom strategin och en årlig handlingsplan läggs grunden
för ett än mer målinriktat och samordnat arbete mot mäns våld mot
kvinnor. Syftet är att länets kommuner, hälso- och sjukvård samt

andra berörda myndigheter ska samverka och samordna sitt arbete
för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer (kvinnor,
män och barn) samt förebygga och avskaffa våldet.
Väl fungerande insatser förutsätter även samverkan med ideella
föreningar i länet som bedriver stödarbete inom de områden som
strategin omfattar.

En nyhet är den gemensamma styrgrupp som de samverkande myndigheterna tillsatt. Styrgruppen har mandat att fatta
beslut i respektive organisation, vilket innebär att stödet i länet
kan bli effektivt, likvärdigt och av god kvalitet.

STRATEGINS NIO INSATSOMRÅDEN

1. Utveckla och stärk det våldsförebyggande arbetet

3. Samverkan, samordning och uppföljning

Mer uppmärksamhet behöver läggas på orsaker till våld i nära
relationer och större fokus måste också riktas mot män och pojkar.
Då mäns våld mot kvinnor grundar sig i brist på jämställdhet
krävs ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer.

Våldsutsatta personer, såväl vuxna som barn, kommer ofta i kontakt med flera olika myndigheter och aktörer. Samverkan kring
individens behov är den viktigaste framgångsfaktorn för att upptäcka våld och ge stöd till våldsutsatta.

n

n Utvecklingsåtgärder

Utvecklingsåtgärder

• Påverka ungas attityder och värderingar.
• Engagera män och pojkar.
• Öka tillgängligheten av våldsförebyggande insatser
i förskola, skola och inom idrottsrörelsen.

2. Förbättrad upptäckt av våldsutsatta
Tidig upptäckt av våld ger större möjligheter att förhindra fortsatt våld och ge bättre stöd till våldsutsatta. Det finns grupper
där det är särskilt angeläget att tidigt upptäcka våldsutsatthet.
En sådan grupp är flickor och unga kvinnor i åldern 13-25 år.
n Utvecklingsåtgärder

• Sprid och ge kunskap om metoder för tidig upptäckt av
våldsutsatthet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
• Utveckla samverkan mellan yrkesgrupper som arbetar
med djurskydd och socialtjänsten.
• Öka kunskapen om vuxnas och barns våldsutsatthet
för olika aktörer i samhället.
• Öka kunskapen om flickors och unga kvinnors utsatthet.

• Utveckla samverkan med fler myndigheter: Försäkringskassan,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket.
• Stärka kopplingen mellan den regionala och de lokala samverkansgrupperna.
• Erbjuda kompetensstöd för till de lokala samverkansgrupperna för att utveckla sin samverkan.
• Fortsätta att utveckla arbetet med länsgemensamma
indikatorer för uppföljning av länsstrategin.

4. Bevara och utveckla kompetensnivån
Personal som möter både våldsutsatta och våldsutövare, ska arbeta
utifrån en kunskapsbaserad praktik. Befintlig kunskap ska systematiseras och spridas.
n Utvecklingsåtgärder

• Länsstyrelsen erbjuder och utvecklar kompetens- och
metodstöd.
• Länsstyrelsen samordnar nätverk för kompetensstöd,
erfarenhetsutbyte och metodutveckling till nyckelpersoner.
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5. Utveckla skydd, stöd och behandling för dem som
utsätts för våld samt stöd till män som utövar våld
Kvinnor/flickor och män/pojkar ska erbjudas stöd och hjälp av
god kvalitet oavsett vart de bor i länet. Män som utövar våld ska
erbjudas stöd för att upphöra med sitt våldsbeteende.

Personer som utsätts för våld av närstående
n Utvecklingsåtgärder
• Säkerställ tillgång på hemligt/skyddat boende.
• Öka kunskap om särskilt utsatta grupper och
deras behov av bemötande och insatser.

n Utvecklingsåtgärder

• Mottagandet och bemötandet av våldsutsatta vuxna och
barn ska utvecklas i samverkan mellan berörda myndigheter.
• Tid från anmälan till första förhöret ska kortas.
• Lärdom ska tas av genomförda ärenden med dödlig eller
allvarlig utgång med syfte att förbättra rutiner.
• Män som döms för våld i nära relation, våld mot barn
och/eller sexualbrott ska i större utsträckning genomgå
återfallsförebyggande insatser inom Kriminalvården.

8. Hedersrelaterat våld/förtryck förhindras och motverkas
Barn som lever med våld i nära relationer
n Utvecklingsåtgärder
• Utveckla utredningsarbetet inom familjerätten när det
förekommer våld och riskbedömningar avseende vårdnad,
boende och umgänge.
• Öka kompetens och kunskap om barn i länets hemliga/
skyddade boenden.
• Utveckla kunskap och rutiner för orosanmälan till
socialtjänsten gällande barn.

Personer som utövar våld mot närstående
n Utvecklingsåtgärder
• Att våldsutövande män får tillgång till stöd och hjälp
inom socialtjänsten i länets alla kommuner.
• Öka kunskap om våldsutövande föräldrar.
• Utveckla och utöka Centrum mot våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt,
sexualitet och kulturella föreställningar kring detta. Vanligtvis
drabbas unga kvinnor/flickor, men även unga män/pojkar blir
utsatta för förtryck eller tvingas delta i förtryck.
n Utvecklingsåtgärder

• Informera kvinnor/flickor och män/pojkar om deras
rättigheter, främst inom ramen för skolans verksamhet.
• Stärk Resursteam Heder, myndighetsföreträdare med
spetskompetens i hedersfrågor
• Genomför utbildningsinsatser för berörda myndigheter
och ideella föreningar.
• Stärk samverkan mellan berörda aktörer, myndigheter
och ideella föreningar.

9. Förhindra och motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål
6. Tillgång till lättillgänglig och anpassad information
Våldsutsatta behöver information för att kunna söka hjälp och stöd.
Likaså måste våldsutövande män ges information om hur och var
de kan söka hjälp för att komma ut sitt destruktiva beteende. Den
informationen måste vara lättillgänglig och lätt att förstå.
n Utvecklingsåtgärder

• Alla myndigheter ska ha tillgång till information riktad till
våldsutsatta och våldsutövare.
• Information ska finnas tillgänglig på andra språk än svenska, på
lätt svenska samt vara anpassad till olika målgrupper.
• En gemensam informationsplats om stöd för våldsutsatta på
kommunernas och Region Västmanlands hemsidor ska utvecklas.

7. Utveckla rättsväsendets insatser
Idag finns det ett stort mörkertal vad gäller anmälan av våldsbrott i nära relationer. I den jämställdhetspolitiska utredningen
konstateras att det är låg lagföring i ärenden som rör våld mot
kvinnor. Det är allvarligt, eftersom det kan leda till att våldsutsattas tilltro till rättsväsendet minskar och att mörkertalet ökar.

Länsstyrelsen i Västmanlands län

l

Människohandel för sexuella ändamål innebär grova kränkningar av människors värdighet. Det är nästan bara män som
köper sex. I länet finns en etablerad samverkansplan för myndigheters stöd till utsatta för prostitution och människohandel.
Under flera år har särskilda insatsveckor i samverkan gjorts
för att kartlägga förekomst av prostitution i länet. Det finns inga
tecken på att prostitutionen i länet minskar.
n Utvecklingsåtgärder

• Motverka attityder kring sexköp.
• Stärk myndighetssamverkan kring människohandel
och prostitution.
• Genomför utbildningsinsatser, grund- och spetsutbildningar för berörda myndigheter och ideella
föreningar i dessa frågor.
• Utveckla och stöd arbetet med en länsövergripande
koordinator för stöd till myndighetssamverkan och stöd
till offer för människohandel och prostitution inom
Region Mitt (Västmanlands län och Gävleborgs län).

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
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Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att stödja samordningen av insatser i länet som syftar till att motverka mäns våld
mot kvinnor. Som grund för denna länssamverkan ligger en strategi
som antogs år 2009 och som nu omarbetats för andra gången.
Den nya strategin gäller åren 2017-2020 och inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel
för sexuella ändamål.
Genom strategin och en årlig handlingsplan läggs grunden
för ett än mer målinriktat och samordnat arbete mot mäns våld mot
kvinnor. Syftet är att länets kommuner, hälso- och sjukvård samt

andra berörda myndigheter ska samverka och samordna sitt arbete
för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer (kvinnor,
män och barn) samt förebygga och avskaffa våldet.
Väl fungerande insatser förutsätter även samverkan med ideella
föreningar i länet som bedriver stödarbete inom de områden som
strategin omfattar.

En nyhet är den gemensamma styrgrupp som de samverkande myndigheterna tillsatt. Styrgruppen har mandat att fatta
beslut i respektive organisation, vilket innebär att stödet i länet
kan bli effektivt, likvärdigt och av god kvalitet.

HANDLINGSPLAN 2017

1. Utveckla och stärk det våldsförebyggande arbetet

2. Förbättrad upptäckt av våldsutsatta

Mer uppmärksamhet behöver läggas på orsaker till våld i nära
relationer och större fokus måste också riktas mot män och pojkar.
Då mäns våld mot kvinnor grundar sig i brist på jämställdhet
krävs ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer.

Tidig upptäckt av våld ger större möjligheter att förhindra fortsatt våld och ge bättre stöd till våldsutsatta. Det finns grupper
där det är särskilt angeläget att tidigt upptäcka våldsutsatthet.
En sådan grupp är flickor och unga kvinnor i åldern 13-25 år.

n

n

l

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Engagera män och pojkar.
* Insats: Projektet ”En kommun fri från våld”.
* Ansvar: Västerås stad i samverkan med Män för jämställdhet.

l

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Sprid och ge kunskap om metoder för tidig upptäckt av
våldsutsatthet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
* Insats: Webbkurs om våld, övriga utbildningsinsatser.
* Ansvar: Länsstyrelsen.

l Utveckla samverkan mellan yrkesgrupper som arbetar
med djurskydd och socialtjänsten.
* Insats: Genomförande av projekt med medel från
Socialstyrelsen.
* Ansvar: Länsstyrelsen.
l Öka kunskapen om vuxnas och barns våldsutsatthet
för olika aktörer i samhället.
* Insats: Utbildningsinsats för förskola och skola.
* Ansvar: Länsstyrelsen och Barnahus Västmanland.

VÅLD I NÄRA RELATIONER

l

Strategi för myndighetssamverkan i Västmanlands län 2017-2020

3. Samverkan, samordning och uppföljning

5. Utveckla skydd, stöd och behandling för dem som
utsätts för våld samt stöd till män som utövar våld

Våldsutsatta personer, såväl vuxna som barn, kommer ofta i kontakt med flera olika myndigheter och aktörer. Samverkan kring
individens behov är den viktigaste framgångsfaktorn för att upptäcka våld och ge stöd till våldsutsatta.

Kvinnor/flickor och män/pojkar ska erbjudas stöd och hjälp av
god kvalitet oavsett var de bor i länet. Män som utövar våld ska
erbjudas stöd för att upphöra med sitt våldsbeteende.

n

Personer som utsätts för våld av närstående

l

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Utveckla samverkan med fler myndigheter: Försäkringskassan,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket.
* Insats: Kontakt tas med de olika myndigheterna
och samverkan diskuteras.
* Ansvar: Länsstyrelsen.

n

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Barn som lever med våld i nära relationer
n

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

l

Fortsätta att utveckla arbetet med länsgemensamma
indikatorer för uppföljning av länsstrategin.
* Insats: Utveckla och följa indikatorer.
* Ansvar: Länsstyrelsen i samverkan socialtjänsterna, Polisen,
Åklagarkammaren, Kriminalvården, Region Västmanland
och tjej- och kvinnojourerna.

4. Bevara och utveckla kompetensnivån
Personal som möter både våldsutsatta och våldsutövare, ska arbeta
utifrån en kunskapsbaserad praktik. Befintlig kunskap ska systematiseras och spridas.
n
l

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Länsstyrelsen erbjuder och utvecklar kompetens- och
metodstöd.
* Insats: Genomföra utbildningar och kompetensstöd samt
webbkurs mot våld.
* Ansvar: Länsstyrelsen.

l

Utveckla kunskap och rutiner för orosanmälan till
socialtjänsten gällande barn.
* Insats: Öka kompetens och stöd i att ta fram rutiner
och blanketter samt utbildningsinsats för förskola och skola.
* Ansvar: Region Västmanland samt Länsstyrelsen tillsammans med Barnahus Västmanland.

Personer som utövar våld mot närstående
n
l

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Att våldsutövande personer får tillgång till stöd och
hjälp inom socialtjänsten i länets alla kommuner.
* Ansvar: Kommunerna.

l

Länsstyrelsen samordnar nätverk för kompetensstöd,
erfarenhetsutbyte och metodutveckling till nyckelpersoner.
* Insats: Genomföra nätverksträffar för nyckelpersoner som
möter äldre, funktionshindrade, personer i hederskontext
och personer i prostitution eller människohandel.
* Ansvar: Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västmanlands län

l

www.lansstyrelsen.se/vastmanland

l

010-224 90 00

VÅLD I NÄRA RELATIONER

l

Strategi för myndighetssamverkan i Västmanlands län 2017-2020

6. Tillgång till lättillgänglig och anpassad information
Våldsutsatta behöver information för att kunna söka hjälp och stöd.
Likaså måste våldsutövande män ges information om hur och var
de kan söka hjälp för att komma ut sitt destruktiva beteende. Den
informationen måste vara lättillgänglig och lätt att förstå.
n

l

Stärk Resursteam Heder, myndighetsföreträdare med
spetskompetens i hedersfrågor.
* Insats: Det handlar om kärlek.
* Ansvar: Rädda Barnen tillsammans med kommunerna.

l

Genomför utbildningsinsatser för berörda myndigheter
och ideella föreningar.
* Ansvar: Länsstyrelsen.

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

l

Stärk samverkan mellan berörda aktörer, myndigheter
och ideella föreningar.
* Ansvar: Länsstyrelsen.

7. Utveckla rättsväsendets insatser
Idag finns det ett stort mörkertal vad gäller anmälan av våldsbrott i nära relationer. I den jämställdhetspolitiska utredningen
konstateras att det är låg lagföring i ärenden som rör våld mot
kvinnor. Det är allvarligt, eftersom det kan leda till att våldsutsattas tilltro till rättsväsendet minskar och att mörkertalet ökar.
n

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

9. Förhindra och motverka prostitution
och människohandel för sexuella ändamål
Människohandel för sexuella ändamål innebär grova kränkningar av människors värdighet. Det är nästan bara män som
köper sex. I länet finns en etablerad samverkansplan för myndigheters stöd till utsatta för prostitution och människohandel.
Under flera år har särskilda insatsveckor i samverkan gjorts för
att kartlägga förekomst av prostitution i länet. Det finns inga
tecken på att prostitutionen i länet minskar.
n Utvecklingsåtgärder
l

l

Lärdom ska tas av genomförda ärenden med dödlig eller
allvarlig utgång med syfte att förbättra rutiner.
* Insats: Undersöka möjligheter till samverkan
(hinder i form av sekretess med mera).
* Ansvar: Länsstyrelsen.

l

Män som döms för våld i nära relation, våld mot barn
och/eller sexualbrott ska i större utsträckning genomgå
återfallsförebyggande insatser inom Kriminalvården.
* Ansvar: Kriminalvården.

Motverka attityder kring sexköp.
* Insats: Kampanjen ”Du avgör!”
* Ansvar: Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner.

l Stärk myndighetssamverkan kring människohandel
och prostitution.
* Ansvar: Länsstyrelsen.
l Genomför utbildningsinsatser, grund- och spetsutbildningar för berörda myndigheter och ideella
föreningar i dessa frågor.
* Ansvar: Länsstyrelsen.
l

8. Hedersrelaterat våld/förtryck förhindras och motverkas
Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt,
sexualitet och kulturella föreställningar kring detta. Vanligtvis
drabbas unga kvinnor/flickor, men även unga män/pojkar blir
utsatta för förtryck eller tvingas delta i förtryck.
n
l

Utveckla och stöd arbetet med en länsövergripande
koordinator för stöd till myndighetssamverkan och stöd
till offer för människohandel och prostitution inom
Region Mitt (Västmanlands län och Gävleborgs län).
* Insats: Försöksverksamhet under 2017.
* Ansvar: Länsstyrelsen tillsammans med Västerås stad.

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Informera kvinnor/flickor och män/pojkar om deras
rättigheter, främst inom ramen för skolans verksamhet.

Länsstyrelsen i Västmanlands län

l

www.lansstyrelsen.se/vastmanland

l

010-224 90 00
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Styrgrupp våld Västmanland 2017
Länsstyrelsen, sammankallande
Pernilla Börjesson, utvecklingsledare våld
pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se
Ulrika Nilsson, avdelningschef samhällsutveckling
ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se
Kriminalvården
Henrik Svärd, frivårdschef Mälardalen
henrik.svard@kriminalvarden.se
Åklagarkammaren
Ingrid Isgren, chefsåklagare, Åklagarkammaren i Västerås
ingrid.isgren@aklagare.se
Polisområde Västmanland
Tommy Gustafsson, t.f. polisområdeschef i Västmanland
tommy-e.gustafsson@polisen.se
Region Västmanland
Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västmanland
anne-marie.svensson@regionvastmanland.se
Köping-Arboga-Kungsör
Marjo Savelius, socialchef Arboga kommun
Marjo.Savelius@arboga.se
Hallstahammar-Surahammar-Sala
Martina Nordin, socialchef Surahammar kommun
martina.nordin@surahammar.se
Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg
Lise-Lotte Eriksson, socialchef Norbergs kommun
liselotte.eriksson@norberg.se
Västerås Stad
Eva Sahlén, socialdirektör Västerås Stad
eva.sahlen@vasteras.se

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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På sändlista
Fagersta
Per Österberg, t.f. förvaltningschef Fagersta
per.osterberg@fagersta.se
Hallstahammar
Lillemor Quist, förvaltningschef Hallstahammar
lillemor.quist@hallstahammar.se
Kungsör
Pamela Strömberg-Ambros, socialchef Kungsör,
pamela.stromberg-ambros@kungsor.se
Köping
Anna Bernanker, t.f. förvaltningschef Köping
anna.bernanker@koping.se
Sala
Per Ström, socialchef Sala,
per.strom@sala.se
Skinnskatteberg
Maria Dillner, sektorchef Skinnskatteberg
maria.dillner@skinnskatteberg.se

Kungsörs kommun
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Kommunstyrelsen

2017-08-28

§
Miljösanering av mark vid Västra Tegeludden
4-8 (KS 2017/343)
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att kommunstyrelsen ska
avsätta 2,3 miljoner kronor för sanering av mark på Västra
Tegeludden 4-8 i Kungsör.
Kungsörs kommun har sålt Västra Tegeludden 4-8. Området är
avsett för bostadsändamål. I överenskommelse om överlåtelse av
mark har kommunen förbundit sig att utföra och bekosta markföroreningar inom fastigheten i den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser för bostadsbyggnation.
Miljöutredningar och ansvarsutredning har genomförts. Västra
Mälardalens Myndighetsförbund har anvisat åtgärder som måste
vidtas för att sanering ska kunna genomföras.
Kungsörs KommunTeknik AB avser sanera den aktuella marken
så att bostadsbyggnation ska vara möjlig. Förorenade massor
måste ersättas med rena massor. Kostnaden för etablering med
skyddsåtgärden, schaktarbeten, transporter, återfyllning, saneringsledning m.m. beräknas till 2,3 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2017-08-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avsätter 2,3 miljoner kronor till sanering av
mark på Västra Tegeludden 3-8.
Kostnaden belastar årets resultat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2017-08-18

KKTAB 2017/

Ert datum

Er beteckning

Adressat
Vår handläggare

Stig Tördahl VD / Teknisk chef
0227-600168

Äskande om medel för miljösanering av mark,
V Tegeludden 4-8
Kungsörs kommun har 2004, genom markanvisningstävling försålt V
Tegeludden 4-8 i Kungsör. Området är avsett för bostadsbyggnation.
Kungsörs kommun har i överenskommelse om överlåtelse av mark förbundit sig
att utföra och bekosta markföroreningar inom fastigheten i den omfattning som
krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens
bestämmelser för bostadsbyggnation.
KKTAB har genomfört miljöutredningar på marken och jordmassor är behäftade
med föroreningar som bly, kadmium, koppar, zink m m. Jordmassorna innehöll
även tri föreningar.
KKTAB har även genomfört en ansvarsutredning för att se om någon kan ställas
till ansvar för uppkomsten av föroreningarna och om någon verksamhetsutövare
har ansvar för avhjälpandeåtgärder. Sådan verksamhetsutövare finns inte som kan
ställas till svars.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har anvisat åtgärder som måste vidtagas
för att sanering ska kunna genomföras.
KKTAB avser att sanera V Tegeludden 4-8 från föroreningar så att
bostadsbyggnation skall vara möjlig. Förorenade massor måste ersättas med rena
massor.
Kostnaden för dessa saneringsåtgärder beräknas uppgå till 2 300 t kr. Kostnaden
består i etablering med skyddsåtgärder, schaktarbeten, transporter, återfyllning
saneringsledning m m.
Förslag till beslut
Kungsörs Kommunteknik AB föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel för
sanering av mark på V Tegeludden 4-8. Medel som äskas är 2 300 t kr.
Kungsörs KommunTeknik AB

______________________
Stig Tördahl VD/teknisk chef
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-xx-xx

§
Meddelanden delegationsbeslut
Fritidschefen Mikael Nilsson har den 10 maj 2017, § 15, beslutat
betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag om sammantaget 225 245 kronor för 2017. Bidragen fördelas på 28 föreningar. Kollektivet Kungsör har fått 9396 kronor i driftsbidrag.
Dnr KS 2017/15.
Fritidscbefen Mikael Nilsson har beslutat om 2017 års skötselbidrag till Kungsörs Ridklubb på 80 000 kr och Valskog idrottsklubb
på 25 000 kr. Dnr KS 2017/302.
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh har den 21 juni 2017, §
20 beslutat förordna följande personer att vara barn- och utbildningschef, utöver egen tjänst, under ordinarie chefs sommarledighet 2017:
-

26 juni-9 juli 2017 Gun Åslund

-

10 juli-16 juli 2017 Lars-Erik Lindvall

-

24 juli-6 augusti 2017 Ulla Dahlstedt.

VD/Teknisk chef Stig Tördahl har den 10 juli 2017 meddelat
tillståndsenheten på Polismyndigheten Västmanland att Kungsörs
kommun inte har något att erinra om att offentlig plats (Torget
innanför busstationen på Prästgatan) upplåts den 16 augusti 2017
för uppställning av buss från Västmanlands Lokaltrafik i deras
informationsturné inför införande av digital tidtabell.
Dnr KS 2017/313
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen
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§
Meddelanden
Västmanlands Kommuner och Landsting informerar om att
Kungsörs kommun ska betala 222 000 kronor i förbundsavgift
2018. Dnr KS 2017/275
Sveriges kommuner och Landsting har den 9 juni 2017 beslutat om
en överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter. Dnr KS 2017/276
Polismyndigheten har den 13 juni 2017 utfärdat tillståndsbevis
enligt ordningslagen för försäljning av bär och grönsaker utanför
COOP, Kungsör under perioden 2017-06-13 – 2017-10-31. Dnr
KS 2017/273

Ordföranden i brottsförebyggande rådet Mikael Peterson och
kommunchef Claes-Urban Boström har den 14 juni 2017 skickat
en skrivelse till polismyndigheten i Köping. Där framförs en oro
med anledning av besked om att den polisiära närvaron kommer
att minska och en önskan om att vid möte tillsammans få en klar
och tydlig redogörelse för hur eventuella förändringar kommer att
påverka den polisiära närvaron i Kungsör och det goda och nära
samarbetet. Dnr KS 2017/278

Den 4 december 2017 arrangeras ett regionalt krishanteringsråd på
temat ”Samhällets säkerhet” på Västerås slott.

Kommunekologen Sofia Peräläinen har svarat på frågor:
- möjlighet att plocka björkris vid Lockmora till privat
midsommarstång. Dnr KS 2017/283
- hur det står till med ridleden – är rasthagarna vid Stengärdet
lagade? Dnr KS 2017/284

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till
•

Föreningen Emmaus Åkvarn för uppställning av klädinsamlingskärl på olika platser i Kungsör och Valskog under
perioden 2017-06-27 – 2020-06-13.. Dnr KS 2017/286

•

Västmanlands lokaltrafik AB för uppställning av buss på torget
innanför busstation i samband med informationsturné inför
digital tidtabell den 16 augusti 2017. Dnr KS 2017/313

•

Diana Rhodin Magic & Circus AB för cirkusföreställning vid
gamla Folkets park, Kungsör, den 28 augusti 2017.
Dnr KS 2017/320

•

Kungsörs kommun för Thor Modéendagarna 2017.
Dnr KS 2017/263

Ekonomichef Bo Granudd har tecknat en överenskommelse om
förtida upphörande av avtal avseende leverans av maskindiskmedel inklusive doseringsutrustning med Aksab Kemi AB.
Dnr KS 2015/446
Arbogaåns Vattenförbund - Budget 2017 samt fördelningslängd
fastställd av stämman. Dnr KS 2017/295
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsbeslut 201706-07, nr 2017-256 - Beslut om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada, Västra tegeludden 4, 6, 7 och 8 i
Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/254
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Eskilstuna och
Kungsör den 7 juli – 6 augusti 2017. Dnr KS 2017/19
Beviljade tillstånd till kameraövervakning i hela landet med drönare:

Justerandes sign

-

Teracom AB – beviljat av Länsstyrelsen i Västernorrland den
29 juni 2017. Dnr KS 2017/144

-

Diagona AB – beviljat av Länsstyrelsen i Södermanlands län
den 16 juni 2017. Dnr KS 2017/196
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-28
-

PEMA – beviljat av Länsstyrelsen i Västernorrland den 29 juni
2017. Dnr KS 2017/224

-

Cyb Aero AB – beviljat av Länsstyrelsen i Östergötland den 3
januari 2017. Dnr KS 2017/306

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar att för
2017 utbetala 50 miljoner kronor till kommunerna och 10 miljoner
kronor till landstingen för att stärka kommunernas arbete med
civilt försvar. Kungsörs kommun får 88 473 kronor.
Dnr KS 2017/310
Undervakas öppenhetsindex 2017 "Offentlighetsprincipen – en
papperstiger i digitaliseringens tid". KS 2017/312
Protokollsutdrag från:
•

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17, § 25 – Svar till
revisorerna – Plan samverkan och samordning skola/förskola
och socialtjänst. Dnr KS 2017/104

•

Köpings kommuns Kommunstyrelse 2017-05-18 § 80 Överföring av arkivarietjänst till Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2017/172

•

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsbeslut nr
2017/270 2017-06-16 – Beslut om ändring av årlig avgift för
hälsoskyddstillsyn på Björliden Valskog, Vavle 1:11,
Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/256

•

Socialnämnden 2017-06-20, § 103 Delårsbokslut per den 20
april 2017 för socialförvaltningen. Dnr KS 2017/229

•

Socialnämnden 2017-06-20, § 97 Kvalitet i särskilt boende
nattetid. Nämnden har antagit rekommendationer från Sveriges
Kommuner och Landsting. Dnr KS 2017/288

Protokoll från:

Justerandes sign

•

Regional Västmanland - strategisk regional beredning 201706-02, § 25-38. Dnr KS 2017/57

•

Kungsörs Fastighets AB:s bolagsstämma 2017-06-13

•

Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017-06-15, § 2 – Tillförordnad förbundschef
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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•

Förbundsdirektionen VMMF 2017-06-15, §§ 69-79

•

Gemensamma överförmyndarnämnden 2017-06-13, §§ 58-78

•

Ordinarie förbundsstämma - Arbogaåns vattenförbund 201706-02, § 1-19

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Tygpåsar med kommunens logga. Dnr KS 2017/274

•

Herrar i dambastun i Lockmora. Dnr KS 2017/293

•

Avstängningen av Kvicksundsbron och den ökade trafiken
genom Kungsör. Dnr KS 2017/317

•

Igenväxt cykelled i Valskog. Dnr KS 2017/330

•

Rishög kvar efter avverkning. Dnr KS 2017/333

Övriga synpunkter:
•

VD/Teknisk chef Stig Tördahl har svarat på en synpunkt med
önskan om sänkt hastighet på Karlavägen mot Birkagatan.
Dnr KS 2017/314

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal:
•

Förlängning av avtal gällande inkassotjänster.
Dnr KS 2017/271

•

Förlängning av avtal avseende Grövre arbetskläder – TOOLS
Sverige AB. Avtalstid:2017-06-01 – 2017-11-30.
Dnr KS 2017/272

•

Hyresavtal kaffemaskin till biblioteket. Dnr KS 2017/279

•

Förlängning av ramavtal avseende skolskjutsar för särskolan.
Dnr KS 2017/309

Tf kommunchef Stig Tördahl har tecknat avtal om ändrat
väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör,
Kungsörs kommun den 27 juni 2017. Dnr KS 2017/296

Justerandes sign
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Teknisk chef Stig Tördahl har tecknat ett avtal för båtplatser vid
Tegeludden, del av Kungsör 3:1 med Galtens Fiskevårdsförening.
Avtalstid: 2017-04-24 – 2018-04-30. Avtalet kan förlängas med ett
år isänder efter omprövning av KKTAB. Dnr KS 2017/152
Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat ett samverkansavtal mellan Kungsörs kommun och Polismyndigheten i
Västmanlands län. Dnr KS 2017/328
Skrifter:
•

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län 2017 – Länsstyrelsen Västmanlands län. Dnr KS 2017/277

•

E-handel och e-fakturering i kommuner, landsting och regioner
– Resultat av Sveriges Kommuner och Landstings enkätundersökning 2016/2017 (rapporten finns publicerad på www.skl.se)

•

Ny samlingsvolym med Rådet för kommunal redovisning
Rekommendationer och Informationer.

•

Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och föreskrift om miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021 –
Vattenmyndigheten Norra Östersjön.

Kommuner och Landstings cirkulär:

Justerandes sign

•

17:29 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet samt AkademikerAlliansen

•

17:30 – Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning
(TLO- KL)

•

17:31 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att medverka i abortvård

•

17:32 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018

•

17:33 – Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –
HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
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•

17:34 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i
semesterförläggningen för fem barnmorskor

•

17:35 – Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen

•

17:37 – Interimsavtal om kopiering i skolorna

•

17:38 – Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

•

17:39 – Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.

•

17:40 – Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag
(2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
som till någon del är offentligt finansierad genom direkt stöd
eller betalning från det allmänna.

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
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Regional samverkansgrupp för kvinnofrid 2017
Länsstyrelsen sammankallande
Pernilla Börjesson, funktionsledare Social Hållbarhet

Arboga Stefan Frölund, IFO-chef
Centrum Mot Våld Marie Lindström och Tobias Johansson,
behandlare
Fagersta Roger Englund, kvinnofridssamordnare
Hallstahammar Sofie Silfverbrand, kvinnofridssamordnare
Kriminalvården Lina Chellali, kriminalvårdsinspektör
Kungsör Ann-Mari Ahlqvist, socialsekreterare
Köping Lise-Lotte Niiranen, kvinnofridssamordnare
Norberg Roger Englund, kvinnofridssamordnare
Polisområde Västmanland Ann-Kristin Beutler, enhetschef
BINR 2 samt Therese Törnros, Brottsoffer- och
Personsäkerhetssamordning
Region Västmanland Lena Bergglund, verksamhetsutvecklare
Vårdval samt Cecilia Öhrn, utvecklingsledare Barn- och
Ungdom
Sala Sofie Erlandsson, socialsekreterare
Skinnskatteberg Roger Englund, kvinnofridssamordnare
Surahammar Freja Larsson, kvinnofridssamordnare
Västerås Carl-Johan Olofsgård, kvinnofridssamordnare
Åklagarkammaren Jessica Wenna, åklagare

ADJUNGERADE
ATSU, Ewa Norling
Boj Agneta Berg
IKKR Khadijeh Hassanpuor och Mariam Afrasiabpour
Kvinnojouren KAK Sofia Degerfeldt
Kvinnojouren Västerås Elin Hedén
Tjejjouren Ronja Tove Engström
Kvinnojouren Sala Cornelia Moen och Kerstin Bouvin
Västerås Stadsmission Sofie Berglund

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se

