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Överenskommelse med Landstinget i Västmanland och kommun
erna i Västmanland gällande barn, unga och vuxna med psykisk 
ohälsa 

INLEDNING 
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan PRlO -psykisk ohälsa- plan 
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Regeringen ser utifrån 
handlingsplanen behov av att särskilt prioritera två målgrupper- barn och unga 
samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik (vuxna). 
Staten och SKL har därför ingått en överenskommelse om stöd riktade till insatser 
inom detta område, och stödet kommer att fördelas till de kommuner och landsting 
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samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Västmanland avseende vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga med 
psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och psykiatrisk pro
blematik 
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MISSIV 

Överenskommelse med Landstinget i Västmanland och 
kommunerna i Västmanland gällande barn, unga och vuxna med 
psykisk ohälsa. 

Bakgrund 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan P RIO- psykisk ohälsa- plan 
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. I handlingsplanen 
redogör regeringen för ett antal strategiska områden som kommer att utgöra en 
grund för arbetet med målgruppen för kommunen och landstinget. Regeringen ser 
utifrån handlingsplanen behov av att särskilt prioritera två målgrupper, barn och 
unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 
(vuxna). staten och SKL har mot bakgrund av detta ingått en överenskommelse om 
stöd riktade till insatser inom detta område. Inom ramen för detta arbete kommer 
staten att fördela prestationsersättningar till de kommuner och landsting som 
uppfyllt ett antal prestationsmåL I dessa mål ingår bl.a. att upprätta 
överenskommelser om hur samarbetet ska se ut mellan kommunerna och 
landstinget. 

Enligt förarbetena tilllagstiftningen är det Kommunfullmäktige som ska fatta beslut 
om överenskommelserna, en för barn och unga samt en för vuxna alternativt att 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutet till den eller de nämnder som 
fullmäktige väljer. Den allmänna delegationsordningen till styrelser och nämnder är 
dock inte tillräcklig utan Kommunfullmäktige måste ta ett särskilt beslut om 
delegering angående dessa överenskommelser mellan landsting och kommun och 
till styrelser eller nämnder för att det ska gälla. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att delegera till Vård och omsorgsnämnden att fatta beslut om överenskommelse om 
samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Västmanland avseende Vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning samt överenskommelse om 
barn och unga med psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och 
psykiatrisk problematik. 

Per-Olov Rapp 
SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-192 98 
va r d. och.omsorgsforvaltni n gen @sa la.se 
www.sala.se 

Agneta von schoting 
Förvaltningschef 

agneta. von .schot i ng@ sa l a .se 
Direkt: 0224-74 90 07 
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l. Inledning 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom 
en överenskommelse 2012 enats om stöd till riktade insatser för att 
förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa 
och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik. Denna överenskommelse är en fortsättning på 
föregående års överenskommelse. 

2. Bakgrund 

Regeringen beslutade den 25 maj 2012 om en Plan för riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa (PR! O-plan). I planen redogör 
regeringen för ett antal strategiska områden som utgör en grund för 
regeringens arbete inom området under perioden 2012-2016 . 

SKL har likaledes under våren 2012, utifrån ett kongressuppdrag, tagit 
fram en långsiktig handlingsplan för psykisk hälsa. Det övergripande 
målet med handlingsplanen är att skapa en långsiktig struktur för att 
stödja kommuner och landsting i ledning och styrning samt i 
utvecklingen av vård och omsorg till personer med psykisk ohälsa. 

Utifrån sina respektive handlingsplaner och mål har regeringen och 
SKL tecknat denna överenskommelse. 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) har inrättat en nationell 
samordningsfunktion för insatser inom området psykisk ohälsa under 
perioden 2012-2014. SKL har inrättat en motsvarande funktion i sin 
organisation. Det övergripande syftet med en nationell samordning är 
att utifrån ett gemensamt ansvarstagande från Regeringskansliets och 
SKL:s sida skapa bästa möjliga förutsättningar för resursutnyttjande 
och fortsatt kvalitetsutveckling inom området. SKL bidrar bl.a. till 
samordning av genomförandet av de insatser som sker i kommuner 
och landsting och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan 
kommuner och landsting. Arbetet ska ske i samverkan med 
organisationer som företräder patienter, brukare och närstående. 

Regeringen och SKL har flera överenskommelser med innehåll som 
berör denna överenskommelse. Samordning med andra parter som 
Äldresatsningen, Evidensbaserad praktik och 
Kvalitetsregisteröverenskommelsen och Rehabgarantin innebär att det 
samlade stödet för utveclding av insatser mot psykisk ohälsa är 
omfattande. l samordningsfunktionen ingår att stödja en 
ändamålsenlig samverkan mellan dessa satsningar. 
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3. Målsättning med överenskommelsen 

Målsättningen med överenskommelsen är att åstadkomma 
förbättringar för de målgrupper och på de områden som omfattas av 
överenskommelsen. 

4 

Arbetet ska utgå från följande övergripande målsättningar som anges i 
regeringens PR! O-plan: 

• En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och 
omsorg av god kvalitet 

• Tillgång till arbete och sysselsättning 

• Möjlighet till delaktighet och inflytande 

En tydlig inriktning är att genom bra samverkansformer skapa en 
gemensam kunskap om hur strukturer kan byggas som ger goda 
förutsättningar för långsiktighet och helhetssyn. 

Parterna var redan förra året överens om att de statliga 
stimulansmedel, som avses avsättas de närmaste åren, framför allt ska 
kopplas till den prestations- och resultatbaserade modell där krav och 
mål successivt höjs. En utgångspunkt i denna överenskommelse är 
därför att vidmakthålla och förstärka kraven från 2012. 

Överenskommelsen reglerar utöver prestationsmålen även 
användningen av medel som SKL disponerar för att genomföra vissa 
projekt som syftar till att ge stöd och tillsammans med landsting och 
kommuner utveclda insatserna på de områden som 
överenskommelsen omfattar, se vidare avsnitt 7· Insatser för underlag, 
utveckling och uppföljning. 

4. Målgrupp 

Parterna har i överenskommelsen 2012 enats om att det gemensamma 
utvecklingsarbetet till 2014 ska ha ett särskilt fokus på två målgrupper: 

barn och unga mellan o till25 år som har, eller riskerar att 
utveckla, psykisk ohälsa 
personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik. 

Huvudmännens ansvar för hälso- och sjukvård och socialtjänst inom 
området psykiskt ohälsa är väsentligt bredare än de områden och 
insatser som denna överenskommelse omfattar. Det finns också andra 
målgrupper för vilka det angeläget med utveckling och 



förbättringsarbete. Att parterna ändå har valt att prioritera de två 
målgrupperna handlar om behovet av att kraftsamla utifrån tydliga 
prioriteringar för att uppnå påtagliga förändringar. Genom att 
koncentrera det gemensamma arbetet på två målgrupper bedöms 
effekten kunna bli större än vad som skulle vara möjligt med en 
mindre fokuserad överenskommelse. 

5. Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen 

Sammantaget avser regeringen att 2013 fördela ca 870 ooo ooo kronor 
på insatser som syftar till att handlingsplanens mål och delmål ska 
uppnås. 

Denna överenskommelse omfattar totalt 687 500 ooo kronor varav 
630 ooo ooo kronor avsätts för att utgå till kommuner och landsting 
som prestationsbaserade medel. SKL får disponera 56 ooo ooo kronor 
for att genomföra vissa projekt och 1 500 ooo kronor för sin 
samordningsfunktion. 

Regeringen och SKL har för 2013 enats om sju olika områden där det 
finns tydliga presationer knutna till stimulansmedel. Målen rör de 
båda prioriterade målgrupperna, barn och unga respektive personer 
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 
Prestationsmålen är formulerade så att de landsting och kommuner 
som lever upp till ett prestationsmål får dela på hela den summa som 
avsatts för ändamålet. 

För att kunna ta del av medlen förväntas att kommuner och landsting 
lever upp till två grundkrav. 

När det gäller målgruppen Barn och unga finns fyra 
prestationsområden som totalt kan ge 330 ooo ooo kronor till 
huvudmännen varav 230 ooo ooo kronor fördelas tilllandsting och 
wo ooo ooo kronor riktas till kommunerna. 
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För målgruppen Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik finns tre prestationsområden som totalt omfattar 
300 ooo ooo kronor som kommuner och landsting kan ta del av om de 
når de tre prestationsbaserade kraven. Två av prestationsmålen riktar 
sig tilllandsting som sammantaget kan få del av 150 ooo ooo kronor i 
prestationsersättning medan kommunerna kan få del av 150 ooo ooo 
kronor för en definierad prestation. 
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6. Uppföljning av överenskommelsen 

Regeringen och SKL är eniga om att överenskommelsen ska följas upp 
och återrapporteras på ett sätt som stödjer utvecklingen. En viktig 
uppgift för samordningsfunktionen är att löpande följa om insatserna 
som görs inom ramen för satsningen har önskad effekt och att 
identifiera vilka strategier som är mest lämpliga för att stimulera och 
stödja utvecklingen inom området. 

För varje projekt som SKL ansvarar för (se avsnitt 7· Insatser för 
underlag, utveclding och uppföljning) ska SKL skriftligt redovisa vilka 
aktiviteter och verksamheter som genomförts och vilka erfarenheter 
det givit. slutredovisning av hela överenskommelsen för 2013 ska 
lämnas till regeringen senast den 17 februari 2014. 

Socialstyrelsen har i uppdrag att bedöma om prestationsmålen och 
grundkraven enligt denna överenskommelse har uppnåtts. Det är 
angeläget att landsting och kommuner har en god kännedom om och 
förståelse för hur grundkraven och prestationsmålen i 
överenskommelsen kommer att bedömas. Regeringen avser därför 
även att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med SKL och 
Samordningsfunktionen på Socialdepartementet presentera hur 
grundkraven och prestationsmålen kommer att bedömas och ta fram 
mallar för redovisning av kraven och målen. 

Socialstyrelsen ska göra en preliminär bedömning av om landsting och 
kommuner uppfyllt grundkraven så att eventuella brister kan åtgärdas 
innan myndighetens slutliga bedömning. Den preliminära 
bedömningen ska ha gjorts och återkopplats till landsting och 
kommuner före den 1 oktober. 

Socialstyrelsen ska lämna sin slutliga bedömning av om grundkrav och 
prestationsmål har uppnåtts till regeringen senast den 30 november 
2013. SKL ska lämna det underlag myndigheten behöver för sin 
bedömning senast den 15 november om inte annat anges. 

SKL ska ge stöd till landsting och kommuner i deras arbete med 
grundkrav och prestationsmåL Redovisningen av grundkraven och 
prestationsmålen ska därför ske till SKL när inte annat anges i denna 
överenskommelse. Former och tidsramar för detta kommer att 
presenteras av SKL genom särskilda informationsinsatser riktade till 
landsting och kommuner. 

Myndigheten för vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och 
utvärdera resultaten av de insatser som regeringen sammantaget gör 
inom ramen för PR! O-planen. slutrapporten ska lämnas till regeringen 
senast den 15 maj 2017. Vårdanalys ska också senast den 1 oktober varje 



år, med start 2013, lämna årliga lägesrapporter till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet). 

7. Insatser för underlag, utveckling och uppföljning 
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I detta avsnitt redogörs för de utvecldingsarbeten som SKLi enlighet 
med denna överenskommelse tar ansvar för att genomföra 
tillsammans med kommuner och landsting under 2013. Projekten har 
inriktningen att ge underlag för bedömningen av vilka områden som 
kan bli föremål för prestationsmedel senare år, att skapa 
förutsättningar för att mäta och följa insatser på viktiga områden eller 
att stödja landstingens och kommunernas arbete och utveckling på 
områden som omfattas av grundkraven och prestationsmålen. En 
annan viktig målsättning med projekten är att de ska stimulera en 
utveckling och spridning av goda exempel som kan stödja en snabbare 
utveckling på de områden som berörs. 

7.1 Barn och unga 

7.1.1 Tillgänglighet- första linjen 

Tillgängligheten till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin 
och andra specialistverksamheter med uppdrag kring psykisk ohälsa 
har förbättrats de senaste åren genom den förstärkta vårdgarantin. 
Parterna är överens om att de förbättringar som uppnåtts behöver 
vidmakthållas och att det krävs ett fortsatt arbete för att nå ett 
liknande resultat för insatser i första linjens vård och omsorg. Därför 
behöver metoder för att mäta väntetiden till första linjen utvecklas. 

Med första linjen avses den funktion eller verksamhet i kommuner och 
landsting som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat 
problem. SKL har, tillsammans med ett antal kommuner och 
landsting, under 2012 genom ett statligt stöd på 3 500 ooo kronor lagt 
grunden för genomförandet av ett antal pilotprojekt som prövar 
möjligheten att följa och mäta första linjen. Projektet ska slutredovisas 
senast den 15 februari 2013. Redan nu kan emellertid konstateras att 
det kommer vara möjligt att under 2013 genomföra pilotprojekten som 
beskriver och jämför hur tillgängligheten till första linjen kan mätas. 
Utifrån pilotprojekten ska SKL lämna ett förslag på uppföljning och 
mätning som ska vara möjligt att genomföra 2014- Förslaget ska 
lämnas till Socialdepartementet senast den 15 november 2013. 

Parternas gemensamma inriktning är att 2014 koppla prestationsmål 
till tillgängligheten till första linjens vård och omsorg. 

SKL ska tillsammans med kommuner och landsting fortsätta det 
arbete med att identifiera mätpunkter och skapa förutsättningar för 



att följa ledtider i hela vårdkedjan för barn- och unga som påbörjats 
2012. 

Parterna är överens om att SKL ska beviljas ett statligt stöd om 
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2 ooo ooo kronor för 2013 i syfte att genomföra pilotstudier som prövar 
möjligheten att följa och mäta forsta linjens vård och omsorg för barn 
och unga med psykisk ohälsa samt att fortsätta utvecldingsarbetet 
med att följa och mäta insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. 
SKL ska lämna slutrapport till regeringen som en del av 
slutredovisningen av hela överenskommelsen för 2013 senast den 17 
februari 2014. 

7.1.2Psynk 

Sedan 2008 har regeringen och SKL träffat årliga överenskommelser 
som syftar till att stödja utvecldingen av framgångsrika insatser för att 
förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. l juni 2011 träffades en 
tredje överenskommelse (S2on/6os7/FS) om ett vidareutvecklat 
projekt som bygger på tidigare erfarenheter från det s. k. 
Modellområdesprojektet. Målet med det nya projektet, ?synk
projektet, är att utveckla och implementera effektiva gemensamma 
strategier för hälsofrämjande insatser och för vård- och stödinsatser på 
rätt nivå för barn som har eller riskerar att utveclda psykisk ohälsa. 

Projektet ska under 2012- 2014 bidra till att kommuner och landsting 
ska kunna utveclda sina verksamheter i syfte att kunna uppnå de 
uppställda kraven i den övergripande överenskommelsen. 

Under de två sista projektåren kommer det att vara centralt att dra 
oberoende slutsatser av projektets resultat och utarbeta strategier för 
att arbetssätt som prövas i projektet ska kunna införas i ordinarie 
strukturer. En viktig fråga är hur det nationella stödet ska utvecklas 
och inriktas efter 2014 och vilka roller t. ex. statliga myndigheter och 
SKL ska ha i en långsiktig stödstruktur. Målet är att tillgodose behovet 
av bästa tillgängliga kunskap om verksamma metoder samtidigt som 
verksamheterna får stöd i att utveckla t. ex. samarbete, effektivitet och 
styrning efter lokala förutsättningar och behov. Parallellt med att 
projektet bedrivs enligt planen 2013 kommer därfor dessa frågor fa stor 
uppmärksamhet. 

Parterna är överens om att SKL ska beviljas ett statligt stöd om 
33 soo ooo kronor för 2013 i syfte att utveckla och implementera 
effektiva gemensamma strategier för hälsofrämjande insatser och för 
vård- och stödinsatser på rätt nivå for barn som har eller riskerar att 



utveckla psykisk ohälsa. Avsikten är att avsätta motsvarande belopp 
2014. SKL ska lämna slutrapport till regeringen som en del av 
slutredovisningen av hela överenskommelsen för 2013 senast den 17 
februari 2014. 

7.1.3 Självskadeprojektet 
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Självskadebeteende hos barn och unga, både pojkar och flickor, tycks 
öka. Utvecklingen är oroande och parterna är överens om vikten av att 
i ett tidigt skede identifiera och ge stöd och behandling till barn och 
unga med behov av det. Vissa personer som skadar sig själva blir 
föremål för heldygnsvård under längre tid, ofta med tvång. Insatser 
utifrån bästa tillgängliga kunskap och utveckling av innehållet i vården 
i samarbete med patienter och närstående kan minska behovet av 
heldygnsvård och öka möjligheterna att tillgodose patienternas 
rättigheter och behov. 

Under hösten 2011 enades regeringen och SKL om en satsning med 
stöd till kommuner och landsting för att utveckla och samordna 
insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende. 
Satsningen består av ett handlingsprogram som syftar till att utveckla 
kunskapen om och vården av unga med självskadebeteende 
(S2on/8975/FS). 

Målsättningen med handlingsprogrammet är att förebygga 
självskadebeteenden och implementera ett bättre tidigt 
omhändertagande genom att skapa en struktur som bättre tillgodoser 
dessa personers behov av vård och på så sätt minska antalet unga med 
självskadebeteende. Ett delmål är att minska antalet unga i 
slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder bland unga 
kvinnor som har en för hållandevis hög förekomst av tvångsåtgärder. 

Uppstarten av projektet har tagit längre tid än beräknat. Av 
delrapporten som SKL lämnade till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) den 1 oktober 2012 framgår att en 
kunskapsöversikt tagits fram men att de s.k. Kunskapsnoderna, ett 
antal verksamheter med specialkunskap med ansvar för at samordna 
regionala nätvek, nyligen startat sitt arbete. Det kan därför i dagsläget 
inte avgöras när projektet kommer att ge effekter när det gäller 
utbudet av anpassade insatser för målgruppen. Av detta följer att 
Självskadeprojektet inte tillförs några nya medel2013 vilket var 
avsikten i förra årets överenskommelse. Projektet ska delrapporteras 
den 15 oktober 2013, därefter görs en ny bedömning av huruvida 
projektet bör tillföras ytterligare medel för att uppnå sina mål. 
Projektet ska slutredovisas av SKL senast den 1 oktober 2014. 



Parterna är överens om inte tillföra några medel till SKL:s 
Självskadeprojekt för 2013. 

7.2 Personer med omfattande eller komplicerad 
psykiatrisk problematik 

7.2.1 Utveckling av heldygnsvården 
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Under 2010 - 2012 har regeringen och SKL genom årliga 
överenskommelser enats om att stödja ett metodiskt utvecklingsarbete 
inom den psykiatriska heldygnsvården för att förbättra kvaliteten i 
metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker 
vård med ett tydligt patientperspektiv. Arbetet har omfattat så gott 
som samtliga ldiniker i landet och de första resultaten tyder på att de 
ldiniker som kommit längst har minskat behovet av tvångsåtgärder. 
Det finns också indikationer på att dessa också uppvisar ett bättre 
resultat i den Nationella patientenkäten som är en återkommande 
mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år av SKL. 

Parterna är därför överens om att utvecklingsarbetet med en 
förbättrad heldygnsvård bör fortsätta, liksom att landstingens fortsatta 
förbättringsarbete och utveclding av heldygnsvården ska utformas som 
ett prestationsmål i 2013 års överenskommelse (se avsnitt 8, 
Prestationsbaserad ersättning). Arbetet kan omfatta såväl 
kvalitetsutveckling inom heldygnsvården som utveckling av 
tillgängliga och mobila öppenvårdsinsatser, effektiva 
samverkansformer mellan kommuner och landsting och samverkan 
med patient och närstående som kan minska behovet av inläggning 
och tvång. Samverkan vid in- och utskrivning i sluten vård liksom 
upprättande av individuell plan (SIP) enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för patienter som har behov av 
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård liksom analyser 
av vilka patienter som konsumerar stort antal vårddygn kan vara 
aktuella strategier. 

För personer med omfattande problematik är integrerade och 
intensivstödjande verksamheter i öppenvård i många fall nödvändiga 
insatser för att undvika inläggning. Under 2012 startades ett nätverk för 
verksamheter som arbetar integrerat i öppenvård för att stödja 
personer med omfattande behov. Upplägget innebär att genom olika 
former av integrerat arbete hitta sätt att beskriva sina verksamheter 
och resultat på ett så likartat sätt så att de kan jämföras. Samordning 
mellan dessa aktiviteter och projektet Utveckling av heldygnsvården 
har en tydlig utvecklingspotentiaL 
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För att stödja utvecklingen är det av betydelse att SKL får medel att 
tillsammans med landstingen bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete 
med utgångspunkt från erfarenheterna i projektet Bättre vård- mindre 
tvång. SKL kommer att tillsammans med landstingens egna 
utvecklingsenheter och i samverkan med olika regionala 
stödstrukturer erbjuda landstingen och berörda verksamheter i 
kommunerna att delta i projektet. 

Utvecklingsinsatser kommer särskilt omfatta åtgärder för att 
säkerställa att den tvångsvårdade patienten känner till sina rättigheter 
och rar dem tillgodosedda. SKL kommer tillsammans med patient- och 
brukarorganisationerna att stödja landstingen i utvecklingen av 
modeller för att stärka patienternas ställning. Detta utvecklas nedan 
under beskrivningen av det prestationsmål som gäller den psykiatriska 
heldygnsvården. 

SKL ska senast den 1 februari 2013 ge landstingen information om vilka 
förutsättningar som krävs för att man ska kunna delta i projektet och 
hur förbättringsarbetet kommer bedrivas. Planeringen ska ske i nära 
samråd med samordningsfunktionen på Socialdepartementet. 

Parterna är överens om att SKL ska beviljas ett statligt stöd om 
8 soo ooo kronor för 2013 i syfte att fortsätta utvecklingsarbetet med 
en förbättrad heldygnsvård. SKL ska lämna slutrapport till regeringen 
som en del av slutredovisningen av hela överenskommelsen för 2013 

senast den 17 februari 2014-

7.2.2 Stöd och behandling på nätet 

SKL åtog sig i överenskommelsen 2012 att tillsammans med 
representanter för kommuner och landsting göra en kartläggning av 
vilka e-hälsotjänster som finns inom området och hur sådana tjänster 
kan utvecklas och förbättras. Projektet ska slutredovisas den 15 
februari 2013. Parterna är överens om att arbetet behöver 
vidareutvecklas och regeringen avsätter därför 10 ooo ooo kronor för 
att med hjälp av !T -baserade lösningar utveckla bl. a. tillgänglighet och 
kvalitet i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser till både 
barn och unga och personer med omfattande eller komplicerad 
psykisk ohälsa. En mer preciserad inriktning för utvecklingsarbetet 
görs i nära samverkan mellan SKL och Socialdepartementet för att 
stödja målen i regeringens PR! O-plan. Satsningen samordnas med 
närliggande !T satsningar inom Evidensbaserad praktik och 
Rehabgarantin. Regeringen kommer att ange villkoren for 
medelsanvändningen i ett särskilt regeringsbeslut. 
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Parterna är överens om att SKL ska beviljas ett statligt stöd på 
10 ooo ooo kronor för att att med hjälp av !T-baserade lösningar 
utveckla tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens insatser till både barn och unga och personer med 
omfattande eller komplicerad psykisk ohälsa. Det exakta innehållet i 
arbetet preciseras under 2013 då även datum för SKL:s rapportering till 
regeringen fastställs. 

7.2.3 Inventering i kommunerna och nationell sammanställning 

I 2012 års överenskommelse var ett prestationsmål att kommunerna 
aktivt skulle testa den nationella sammanställningsfunktion på SKL 
som baseras på Socialstyrelsens verktyg för inventering av insatser 
riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning och deras 
behov. SKL åtog sig samtidigt att skapa en databas som ska kunna ta 
emot aggregerade och helt avidentifierade data och resultat från 
kommunernas inventeringar. Parterna är överens om att inventeringar 
av behoven är ett fortsatt centralt verktyg för att personer med psykisk 
ohälsa ska få sina behov tillgodosedda. SKL får därför även 2013 medel 
för att bedriva ett utvecklingsarbete for att underhålla den nationella 
sammanställningsfunktionen, ta emot och sammanställa data samt 
stödja kommunerna i de inventeringar som genomförs 2013. SKL ska i 
sitt arbete samråda med Socialstyrelsen. 

Parterna är överens om att SKL ska beviljas ett statligt stöd om 2 

ooo ooo kronor för 2013 i syfte bedriva ett utvecklingsarbete för att 
underhålla den nationella sammanställningsfunktionen for 
kommunernas inventeringar, ta emot och sammanställa aggregerade 
data samt stödja kommunerna i de inventeringar som genomförs 2013. 

SKL ska lämna slutrapport till regeringen som en del av 
slutredovisningen av hela överenskommelsen for 2013 senast den 17 

februari 2014-

8. Prestationsbaserad ersättning 

Större delen av de medel som avsätts för 2013 och för de medel som 
avses avsättas därefter ska fördelas enligt en prestations- och 
resultatbaserad modell där krav och mål successivt höjs. Medlen 
fördelas till kommuner och landsting enligt ett system som baseras på 
antalet invånare den 31 december 2012. 

Prestationsmålen är utformade för att kraftfullt stimulera utvecklingen 
inom några områden som är viktiga för att målen i parternas 
handlingsplaner ska uppfYllas. Det bör understrykas att såväl 



regeringen som kommunerna och landstingen bedriver utveckling på 
en rad andra områden inom psykisk ohälsa. 
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Prestationsmålen syftar till att stimulera att landsting och kommuner 
uppmärksammar behov hos de målgrupper som överenskommelsen 
tar sikte på, anger ansvarsfördelning för de behov som finns, sätter 
upp mål och planerar sin verksamhet samt samverkar med varandra 
och andra berörda aktörer inom området. 

8.1 Grundläggande krav 

Grundkrav I 

I länet ska finnas överenskommelser om samverkan kring personer 
barn, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

Av överenskommelserna ska framgå vilka målgrupper som 
omfattas, gemensamma mål för landstingens och kommunernas 
verksamheter, rutiner för samarbete kring enskilda personer med 
psykiska funktionsnedsättningar och hur individuella planer ska 
upprättas, ansvarsfördelningen på områden där gemensamma 
insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska lösas. 

Överenskommelserna ska ha följts upp under året och 
handlingsplaner upprättats för att utveckla samverkan. 

Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående 
ska ha getts möjlighet att lämna synpunkter på överenskommelsen 
och handlingsplanerna. 

Huvudmännens ansvarsfördelning, arbetssätt, samverkan och 
kommunikationsvägar är viktiga för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda. Regeringen och SKL är därför överens om vikten av att 
alla landsting och kommuner arbetar i enlighet med en gemensam 
överenskommelse enligt 5 kap 8 a§ socialtjänstlagen (2001:453) och 
8 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Grundkravet för 2012 var att länen skulle ha en överenskommelse om 
samarbete mellan kommuner och landsting. Regeringen och SKL är 
överens om att grundkravet 2013 ska utvecklas så att det även ställs 
krav på vad samverkansöverenskommelsen ska innehålla. Kraven på 
innehållet motsvarar de områden som Socialstyrelsen ger exempel på i 
sitt meddelandeblad nr 1/2010 som ger närmare stöd för utformning av 
överenskommelsen. 
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Överenskommelser om samverkan är en viktig strategi och parterna är 
därför överens om att grundkravet för 2013 även ska omfatta 
uppföljning av den överenskommelse som finns. 

Kravet anses uppfyllt om: 

punkterna som beskrivs i Grundkrav 1 (se ovan) finns med i 
samverkansöverenskommelsen 
det finns en dokumenterad uppföljning av 
samverkansöverenskommelsen samt om det av denna eller 
annat dokument framgår vilka åtgärder huvudmännen avser att 
vidta för att utveclda samverkan och 
det framgår om och hur organisationer som företräder brukare 
och närstående har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
överenskommelsen och handlingsplanen och eventuella 
synpunkter från dessa redovisas. 

Om någon enstaka kommun inte uppfyller grundkraven kan 
landstinget och övriga kommuner ändå få ta del av prestationsmedlen 
under förutsättning att de kommuner som uppfyller grundkraven 
omfattar minst 8o procent av länets invånare. Den kommun som inte 
uppfyller grundkraven kan ej ta del av de prestationsbaserade medlen. 
Landstingets maximala prestationsbaserade ersättning uppgår till det 
procenttal som motsvarar invånarantalet för de kommuner som 
uppfyller grundkraven. 

Grundkrav 2 

Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla 
we b baserad information eller motsvarande där det beskrivs vart 
i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk 
ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och 
hjälp. 

Parterna är överens om vikten av att kommuner och landsting har en 
tydlig ansvarsfördelning när det gäller insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa av olika allvarlighetsgrad. Ett grundkrav för att få del av 
de prestationsbaserade medlen 2012 var att kommuner och landsting 
tydliggjorde ansvarsfördelningen inom och mellan kommun och 
landsting för insatser till barn och unga som har, eller riskerar att 
utveckla, psykisk ohälsa. Parterna är överens om att ett naturligt nästa 
steg är att kommuner och landsting utifrån denna ansvarsfördelning 
kan erbjuda information om var stöd och hjälp ges. 

Grundkravet anses uppfyllt om det finns webbaserad information 
(eller motsvarande) som innehåller sådana uppgifter som anges i 
grundkravet om förhållandena i den kommun eller det landsting som 



15 

ansöker om att får vara med och dela på medlen. Informationen som 
kan nås genom länk till en annan webbplats ska innehålla information 
om vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan 
vända sig med olika typer av problem och olika brådskandegrad 
såsom: 

• Olika exemplifierade psykiatriska symtom 

• Olika exemplifierade sociala svårigheter 

• Relationssvårigheter 

• Stöd och rådgivning 

• Insatser och behandling 

• Andra områden som kommunen och landstinget identifierat 

Grundkravet kommer att följas upp genom en webbgranskning som 
genomförs av Socialstyrelsen från och med 1 oktober 2013. De 
kommuner eller landsting som tillhandahåller informationen på annat 
sätt än på we b ben måste skicka in exempel på detta till Socialstyrelsen 
före den 1 oktober 2013. Kravet på vad som ska framgå av 
informationen är detsamma som om informationen finns på webben. 

8.2 Prestationsmål 2013 

8.2.1 Barn och unga 

Prestationsmål l och 2 

De landsting som rapporterar till den nationella databasen 
Väntetider i vården, enligt en nationellt överenskommen metod för 
kvalitetssäkrad redovisning, med en svarsfrekvens som motsvarar 
95 procent inom de båda delområden som anges nedan, får ta del 
av medlen enligt följande: 

- So ooo ooo kronor fårdelas under 2013 till de landsting som når 
målet att minst 90 procent av barn och unga med beslut om en 
första bedömning inom den specialiserade barn- och 
ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet med uppdrag kring 
psykisk ohälsa har fått en första bedömning inom högst 30 dagar. 
- 100 ooo ooo kronor fördelas under 2013 till de landsting som når 
målet att minst So procent av barn och unga med beslut om en 
första bedömning inom den specialiserade barn- och 
ungdomspsykiatrin eller annan specialistverksamhet med uppdrag 
kring psykisk ohälsa, har påbörjat fördjupad utredning eller 
behandling inom högst 30 dagar. 



Hög tillgänglighet till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin 
är ett prioriterat område för regeringen och SKL. 

Parterna har redan genom en tidigare överenskommelse enats om en 
långsiktig satsning för att förbättra tillgängligheten till rätt insatser för 
barn och unga med psykisk ohälsa. Det är betydelsefullt att 
vidmakthålla och utveckla de resultat som landstingen uppnått genom 
denna satsning och på sikt ytterligare förbättra tillgängligheten för 
målgruppen. Eftersom staten tillskjutit medel under sex år i syfte att 
landstingen långsiktigt ska bygga upp sin kapacitet och de flesta 
landsting ger ett första besök inom 30 dagar kommer de statliga 
medlen att minska något för att kunna användas till prestationer på 
andra områden med stora utvecldingsbehov. 

Prestationsmålet kommer att anses vara uppfyllt om rapporteringen 
och väntetiderna är i enlighet med vad som sägs i prestationsmålet 
ovan. Prestationsmålet kommer att följas upp genom den kontroll av 
de uppmätta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin och 
annan specialistverksamhet i databasen Väntetider i vården som SKL 
gör den 30 november 2013. Rapportering och redovisning sker på 
samma sätt som i 2011 års överenskommelse om kömiljarden och 
förstärkt vårdgaranti för barn ocvh unga, formerna för detta 
tillgängliggörs på SKL:s webplats. SKL ska rapportera resultatet av 
mätningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 5 
december 2013. 

Prestationsmål3 och 4 

100 ooo ooo kronor fördelas till de kommuner som rapporterar 
hur många samordnade individuella planer enligt SoL som 
upprättats för personer under 18 år samt som har gjort en 
uppskattning av behovet av sådana planer för personer i 
kommunen som är under 18 år och som har kontakt med 
socialtjänsten. 
so ooo ooo kronor fordelas till de landsting som rapporterar 
hur många samordnade individuella planer enligt HSL som 
upprättas fcir personer under 18 år samt som har gjort en 
uppskattning av behovet av sådana planer för alla personer 
under 18 år som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin 
i länet. 

Ett antal barn och unga som socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
möter har behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän. 
Det kan t.ex. handla om ungdomar med självdestruktivt beteende och 
ungdomar med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. 



Ett prestationsmål i 2012 års överenskommelse var att delta i ett 
utvecklingsarbete som syftade till att genom en 
inrapporteringsfunktion på SKL kunna följa upp förekomsten av 
samordnade individuella planer enligt SoL respektive HSL. 2012 
prövades en modell för att skapa överblick över hur många barn och 
ungdomar som har en samordnad individuell plan. Parterna är överens 
om att ett naturligt nästa steg är att alla kommuner och landsting 
rapporterar det faktiska antalet planer och gör en uppskattning av det 
antal barn och ungdomar som kommun eller landsting bedömer har 
ett behov av en samordnad individuell plan. 

Kravet kommer att anses vara uppfyllt om kommunen respektive 
landstinget i SKL:s databas angett: 

• hur många barn som har en samordnad individuell plan samt 

• hur många barn som uppskattas har behov av en samordnad 

individuell plan. 

8.2.2 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik 

Prestationsmål I 

100 ooo ooo kronor fördelas till de landsting som 

dels har registrerat minst so procent av patienterna (ny- och 
återbesök) i relevant psykiatriskt kvalitetsregister bland de åtta 
befintliga sådana register, 
dels visar att so procent av patienterna som registrerats i 
PsykosR och Bipolär har fått en uppföljning av sin 
läkemedelsbehandling av en läkare. 

Ett prestationsmål2012 var att verksamheterna skulle registrera i 
relevanta kvalitetsregister. På grund av tekniska svårigheter 
uppnåddes inte den önskade registreringsaktiviteten i de psykiatriska 
registren. En positiv utveckling kan dock ses under året och parterna 
är överens om vikten av att fortsatta stimulera ett lokalt 
förbättringsarbete genom att verksamheterna registrerar 
behandlingsinsatser och resultat i Nationella Kvalitetsregister och 
använder resultaten till att dra slutsatser om verksamhetens 
utvecldingsbehov. 

Den första delen av prestationen innebär att patienten registreras i 
något eller några av följande, för patienten relevanta, Nationella 
K valitetsregister: 
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• Bipolär 

• Psykos R 
o Rättspsykiatri 

• ECT 

• BUSA 

• RiksÄT 

• LAROS 

• SBR 

För att kunna bedöma hur stor andel av verksamheternas 
patientresultat som täcks av registren ska landstingen före den 1 mars 
2013 rapportera in vilka enheter som är relevanta för registreringar 
samt det förväntade antalet patienter som kan delta i respektive 
register. Det totala antalet förväntade patienter per landsting ska 
överstiga ett givet antal i relation tilllandstingets befolkning. 
Relevanta register och relevanta enheter per landsting liksom 
riktmärken för antal förväntade registreringar per landsting kommer 
SKL att redovisa på sin webbplats före 1 mars 2013. 

För att denna första del av prestationen ska anses uppnådd måste 
minst so procent av det förväntade antalet patienter i landstinget ha 
registrerats i ett eller flera av de åtta Nationella Kvalitetsregistren som 
är relevant för den aktuella patienten. Eftersom registren fortfarande 
inte fullt ut har en teknik som gör det enkelt att registrera och rutiner 
och arbetssätt som säkerställer att alla enheter registrerar inte är 
tillräckligt utvecldade är parterna överens om för 2013 sätta målet till 
so procent som bedöms vara möjligt att uppnå. Parterna är överens 
om att det fleråriga utvecklingsarbetet på sikt ska leda till att samtliga 
patienter registreras i kvalitetsregistren. 

Parterna är också överens om att stimulera utvecklingen inom vissa 
utvalda kvalitetsområden genom att pröva att i Nationella 
Kvalitetsregister hämta data om vilka insatser patienterna fått och 
fördela vissa av de prestationsbaserade medlen utifrån resultatet. 
Under 2013 kommer denna prestation att innebära att so procent av 
patienterna som registrerats i PsykosR och Bipolär ska ha fatt en 
uppföljning av sin läkemedelsbehandling av en läkare. 

Att läkemedelsbehandlingen fungerar och kontinuerligt ses över är 
avgörande för många patienter med omfattande och komplicerad 
psykiatrisk problematik. Balansen mellan att reducera negativa 
symtom och så långt det är möjligt undvika allvarliga biverkningar är 
svår och kräver kontinuerlig uppföljning. Under 2011 presenteras SBU 
flera kunskapsöversikter om läkemedelsbehandling inom området. 
Detta gör att förutsättningar för att göra bedömningar av om 
patienternas behandling överensstämmer med bästa tillgängliga 
kunskap ökar. 
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Parterna är därför överens om att ett prestationsmål ska kopplas till 
att patienten fått en uppföljning av sina läkemedel av en läkare. 
Parterna är även överens om att förekomsten av en sådan uppföljning 
ska följas i kvalitetsregistren PsykosR och Bipolär. Hur variablerna ska 
uttryckas i registren kommer att arbetas fram och kommuniceras av 
SKL senast den 1 mars 2013. 

Många patienter har även en allvarlig somatisk ohälsa. Inriktningen är 
därför att uppfoljningen av läkemedlen ska omfatta andra läkemedel 
än psykiatriska. 

Prestationsmål 2 

so ooo ooo kronor fordelas till de landsting som visar att de har 
bedrivit ett systematiskt förbättringsarbete för att minska behovet av 
tvångsåtgärder samt forbättrat sin rapportering av 
tvångsvårdstillfallen och tvångsåtgärder till Patientregistret (PAR). Ett 
landsting som deltar i SKL:s projekt för förbättringsarbete inom 
heldygnsvården ska anses leva upp till kravet i denna del och rar del av 
medlen om man också rapporterar ovanstående vårdtillfällen och 
åtgärder till patientregistret. 

I P RIO-planen anges som ett delmål att behovet av tvångsåtgärder ska 
minska. För SKL har insatser for att utveclda och förbättra den 
psykiatriska heldygnsvården haft högsta prioritet de senaste åren. 
Regeringen och SKL tillsammans med landstingen är överens om att 
det är rimligt och möjligt att följa arbetet med ambitionen att 
tvångsåtgärder som bältesläggning, avskiljning och 
tvångsmedicinering ska minska mellan 2013-2016. Vilken andel som är 
lämplig avser parterna ange i 2014 års överenskommelse eftersom 
rapporteringen till tvångsvårdsåtgärder i Patientregistret då bedöms 
ha ökat i en utsträckning som gör det möjligt att beskriva i hur stor 
omfattning tvångsåtgärder används i dag. 

Det arbete som landstingen åtar sig att bedriva på området ska ses 
som en fortsättning på det projekt som SKL bedrivit fram till och med 
2012 (se avsnitt 7.2.1 Utveclding av heldygnsvården). Parterna är 
överens om att arbetet ska fortsätta i den riktning som hittills men att 
klinikerna inom den psykiatriska heldygnsvården också kan utvidga 
arbetet till att omfatta insatser i öppenvård som minskar behovet av 
tvångsvård. 

Förbättringsarbetet kan innehålla riktade åtgärder både för att 
fOrbättra heldygnsvårdens innehåll och för att minska behovet av 
inläggning med tvång. Förbättringsarbetet ska bedrivas i samråd med 
organisationer som företräder patienter och närstående samt omfatta 
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särskilda åtgärder för att säkra att den tvångsvårdade patienten känner 
till sina rättigheter och får dem tillgodosedda. 

Det är angeläget att förbättringsarbetet involverar patient-. brukar
och anhörigorganisationer samt att särskilda insatser görs för att 
stärka patienternas rättigheter. Det kan t. ex. handla om särskilda 
funktioner som har i uppdrag att informera patienterna, revisioner av 
verksamheten med inriktning på patienternas ställning eller arbetssätt 
som skapar förutsättningar för att kommunicera med patienten om 
bl.a. den enskildes rättigheter. 

SKL åtar sig att i samarbete med landstingen och med särskilda 
resurser stödja landstingens förbättringsarbete och kommer erbjuda 
landstingen att delta i ett särskilt projekt från början av året. I 
samband med detta kommer även ytterligare information att ges om 
vilka krav som ställs på att delta i SKL:s förbättringsprojekt och hur 
det kommer att bedrivas. 

Prestationsmålet kommer att anses vara uppfyllt om landstinget 
deltagit i SKL:s projekt samt förbättrat sin rapportering av 
tvångsvårdstillfallen och tvångsvårdsåtgärder till Patientregistret. Ett 
landstingkan också få del av medlen utan att delta i det gemensamma 
projektet. Då krävs en beskrivning av hur förbättringsarbetet bedrivits 
i den egna verksamheten, vad förbättringsarbetet bestått i och vilka 
resultat det fått. 

Prestationsmål 3 

150 ooo ooo kronor fördelas till de kommuner som de senaste fyra 
åren (2010-2013) gjort en inventering av personer med psykisk 
funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg eller 
motsvarande och registrerat aggregerade data i 
inrapporteringsfunktionen på SKL samt gjort en analys av hur väl 
individernas behov är tillgodosedda på boendeområdet och 
sysselsättningsområdet. Med utgångspunkt i detta ska en planering 
för hur verksamheten ska utvecklas 2013-2014 göras. 

Analysen ska avse kvinnor och män. Organisationer som företräder 
patienter, brukare och närstående ska ha erbjudits att lämna 
synpunkter på planeringen. 

l 2012 års prestationsmål fördelades 100 ooo ooo kronor till de 
kommuner som aktivt deltog i att prova och utforma den 
sammanställningsfunktion hos SKL som baseras på Socialstyrelsens 
verktyg för inventering, eller motsvarande, av insatser riktade till 
personer med psykisk funktionsnedsättning och deras behov. 
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Regeringen och SKL är överens om att ett prestationsmål 2013 ska vara 
att kommunerna ska ha genomfört en inventering i kommunen under 
de senaste fyra åren och i enlighet med Socialstyrelsens 
inventeringsverktyg och dragit slutsatser av det egna resultatet jämfört 
med riket. 

Kommunerna ska utifrån inventeringen också göra en analys av hur 
väl behoven är tillgodosedda på boendeområdet och vad som krävs for 
att möta de behov som finns. Skälet till att välja boendeområdet är att 
insatser på detta område bedöms som viktiga att prioritera t.ex. i 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. 

Det andra området på vilket kommunen ska göra en analys av hur väl 
kvinnors och mäns behov är tillgodosedda är sysselsättningsområdet. 
Att ha ett meningsfullt innehåll i sin vardag och kunna utvecklas i 
gemenskap med andra människor utifrån sina egna intressen och 
behov är centralt för de flesta. Ett arbete är en förutsättningen för en 
rimlig försörjning och har betydelse för den enskildes delaktighet i 
samhället. Parterna är därför överens om att sysselsättningsområdet 
måste ha hög prioritet i det gemensamma utvecklingsarbetet. 

Av stor vikt i sammanhanget är att kommunen har en nära samverkan 
med Arbetsformedlingen och Försäkringskassan. Planeringen bör 
innehålla strategier inklusive konkreta exempel på åtgärder samt hur 
samarbetet kan utformas och bedrivas. 

Även hälso- och sjukvårdens behandlingsinsatser behöver ofta vara en 
integrerad del i den arbetsmarknadsinriktade rehabiliteringen för att 
önskade resultat ska uppnås. 

Kravet anses uppfyllt om huvudmannen 

har gjort en inventering i enlighet med vad som beskrivs i 
prestationsmålet ovan, 
har angett att en analys av resultatet gjorts samt 
visar att det finns en dokumenterad planering som innehåller 
en sammanställning av åtgärder som behöver vidtas för att 
säkerställa en positiv utveclding på de områden som 
huvudmannen i analysen bedömer vara mest angelägna under 
2013 och 2014-

9. Utbetalningsvillkor 

Parterna är eniga om att utbetalning av medlen som avser 7· Insatser 
för underlag, utveckling och uppfoljning ska ske i enlighet med denna 
överenskommelse. l de fall där det särskilt bedöms lämpligt ska SKL 
kunna använda delar av finaniseringen för enskilda projekt i 
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överenskommelsen för att samfinansiera andra projekt i 
överenskommelsen, t.ex. när samordningsvinster mellan projekten 
bedöms föreligga. Sådan samfinansiering ska föregås av samråd med 
Socialdepartementet och ska framgå av den ekonomiska 
redovisningen. Beslut om utbetalning av medel sker i regleringsbrevet 
får 2013 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, inom utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis 
efter rekvisition (formulär Rekvisition av bidrag) ställd till 
Kammarkollegiet. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 

december 2013. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte 
inkommit inom denna tid. 

Utbetalning av de prestationsbaserade stimulansmedlen sker i slutet 
av 2013 baserat på uppnådda resultat under perioden 1 januari till den 
15 november 2013. Beslut om utbetalning av de prestationsbaserade 
medlen sker i separat regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet. 
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri. Medlen utbetalas 
engångsvis efter rekvisition (formulär Rekvisition av bidrag) ställd till 
Kammarkollegiet. Rekvireringen av medel ska ske senast den 31 

december 2013. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte 
inkommit inom denna tid. 

10. Redovisning av ekonomiska medel och återbetalning 

Parterna är eniga om att verksamhetsredovisningen ska ske per 
projekt respektive insats för samtliga delar i denna överenskommelse 
om inget annat har angetts. 

En prognos över bidragsförbrukning för 2013 samt en delredovisning 
avseende verksamheten ska lämnas till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) senast den 10 oktober 2013. SKL ska lämna en 
slutlig verksamhetsrapport till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014- l 
verksamhetsrapporten ska SKL redogöra för den verksamhet som 
bedrivits med stöd av bidraget. 

En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen 
använts (se bilaga 1, formulär Ekonomisk redovisning) ska av SKL 
lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Ekonomichefen 
(eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna under punkt 
tre i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt 
information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas 
med i redovisningen. Om redovisning inte inkommer i tid kan 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) återkräva stödet. Medel som 
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Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och 
verksamhetsrapporterna ska vara undertedmade i original av en 
behörig företrädare för SKL. Regeringskansliets diarienummer för 
överenskommelsen och för regeringsbeslut om utbetalning ska framgå 
av samtliga handlingar. Regeringskansliet (Socialdepartementet) och 
Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av räkenskaper och 
övrigt underlag som rör bidragets användning. 

11. Godkännande av överenskommelsen 

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av 
regeringen och SKL:s styrelse, samt att riksdagen ställer erforderliga 
medel till regeringens förfogande. 

För staten genom 
Socialdepartementet 

Stockholm den 15 december 2012 

Karin Johansson 

För Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Stockholm den 14 december 2012 

Håkan Sörman 



Bilaga 1: Information som ska ingå i rekvisitan och ekonomisk redovisning av icke
prestationsbaserade medel inom ramen fOr denna överenskommelse 

Rekvisition Ekonomisk redovisnin~ 
1. Kontaktuppgifter 1. Kontaktuppgifter 
• Bidragsmottagare • Bidragsmottagare 

• Organisationsnummer • Organisationsnummer 
• Kontaktperson • Kontaktperson 

• Postadress • Postadress 
• Telefon inkL riktnummer • Telefon ink!. riktnummer 

• Faxnummer • Faxnummer 
• E-postadress • E-postadress 
2. Bidrag som ansökan avser 2. Bidrag som ansökan avser 
• Regeringskansliets diarienummer för • Regeringskansliets diarienummer fOr 

bakomliggande överenskommelse bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer fOr Regeringskansliets diarienummer 
regeringsbeslut avseende utbetalning avseende regeringsbeslut för utbetalning 

• Överenskommelsens benämning • Överenskommelsens benämning 
• Belopp som rekvireras • Summa bidrag enligt 

• Rekvisitionen avser perioden överenskommelsen 

• Summa bidrag som utbetalats från 
regeringen/Regeringskansliet 

• Period som den ekonomiska 
redovisningen avser 

3· Uppgifter fOr utbetalning 3· Redovisning av verksamhet eller aktivitet 

• Bankgiro/Plusgiro • Bidrag som erhållits av 

• Önskad betalningsreferens regeringen/Regeringskansliet 

• Kostnader 

• Kostnader (specificera större 
kostnadsposter) 

• Summa kostnader 

• Medel som inte har förbrukats (Bidrag-
kostnader) 

4· Underskrift i original av behörig 4· Ekonomichefens (eller motsvarande) 
företrädare granskning av den ekonomiska 

• Bidragstagaren intygar att lämnade redovisningen 
uppgifter är riktiga samt fOrsäkrar att • Alt 1; N.N. (ekonomichefen eller 
bidraget kommer att användas enligt motsvarande) intygar att den 
den gemensamma överenskommelsen. ekonomiska redovisningen under punkt 

• Datum 3 är korrekt. 

• Underskrift • Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller 

• NamnfOrtydligande motsvarande) bedömer inte att den 
ekonomiska redovisningen under punkt 
3 är korrekt. (Avvikelserna och 
eventuella åtgärder ska också redovisas.) 

• Namn 

• Befattning 

• Telefon inkl. riktnummer 
• E-postadress 
5· Underskrift i original av behörig 
företrädare 

• Bidragstagaren intygar att lämnade 
uppgifter är riktiga. 

• Datum 

• Undersluift 

• Namnförtydligande 



Jltl SJ\~~aga KS 2013/165/3 

lt;11 KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL " SALA KOMMUN 14 1181 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNOE ommunstyrelsens förvallning 

Sammanträdesdatum lnlt 2013 -06· l 8 

VON§ 79 

Justerandes sign 

!lå 

2013-06-13 

Dnr2012/31,2012/108 

Överenskommelse med landstinget Västmanland och Sala 
kommun, vård- och omsorgsnämnden, gällande barn, unga 
och vuxna med psykisk ohälsa 

INLEDNING 
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan PRIO-psykisk ohälsa
plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. 
l handlingsplanen redogör regeringen för ett antal strategiska områden som 
kommer att utgöra en grund för arbetet med målgruppen för kommunen och 
landstinget. Regeringen ser utifrån handlingsplanen behov av att särskilt 
prioritera två målgrupper; barn och unga samt personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik (vuxna). 

Beredning 
Bil. VON 2013/50/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om överenskommelser 
om samverkan mellan landstinget Västmanland och Sala kommun avseende 
vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga 
med psykisk funktionsnedsättning och/ eller sammansatt social och psykiatrisk 
problematik. 

Monica Fahrman (MP), Hanke janeklav (KD), Hanna Westman (SBÄ), Anna-Lena 
Svedjeman Elfving (MP) och Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
bifall till ordförandes förslag. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om överenskommelser 
om samverkan mellan landstinget Västmanland och Sala kommun avseende 
vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga 
med psykisk funktionsnedsättning och/ eller sammansatt social och psykiatrisk 
problematik. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von schoting 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Vård och omsorgsnämnden 

1 (2) 

2013-05-24 
DNR 2012/108, 2012/31 

KS 2012/32 
TJÄNSTESKRIVELSE 

överenskommelse mellan Landstinget i Västmanlands län och Vård och 
omsorgsnämnden i Sala kommun om samverkan avseende vuxna personer med 
psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning samt överenskommelse om samverkan 
avseende barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt 
social och psykiatrisk problematik. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan PRIO- psykisk ohälsa- plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. I handlingsplanen redogör 
regeringen för ett antal strategiska områden som kommer att utgöra en grund för arbetet med 
målgruppen för kommunen och landstinget. Regeringen ser utifrån handlingsplanen 
behov av att särskilt prioritera två målgrupper, barn och unga samt personer med 
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik (vuxna). Staten och SKL har mot 
bakgrund av detta ingått en överenskommelse om stöd riktade till insatser inom detta område. 
Inom ramen för överenskommelsen kommer staten att fördela prestationsersättningar till de 
kommuner och landsting som uppfYllt ett antal prestationsmåL Sala kommun uppfYllde 
kraven för 2012 och erhöll prestationsersättningar motsvarande 500 tkr. 

Det finns ett lagstadgat krav (enligt 5 kap. 8 a § Socialtjänstlagen SOL och 8 a § Hälso-och 
sjukvårdslagen HSL) för kommuner och landsting att ingå överenskommelser om ett 
samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, det finns ingen åldersavgränsning 
i kravet utan det gäller alla åldrar. I Västmanland finns sedan tidigare en överenskommelse 
för barn och unga till och med 17 år och en för vuxna från och med 18 år och uppåt. Arbetet 
med att revidera överenskommelserna pågår för närvarande. Gemensarmua Nämnden 
förväntas rekommendera kommuner och landsting att i sin tur fatta beslut om 
överenskommelsen. Respektive kommun och landstinget fattar sedan beslut om 
överenskommelserna i augusti/september. 

Länets kommuner och landsting har möjlighet att erhålla prestationsbaserade statsbidrag för 
2013 förutsatt att kraven är uppfyllda. Ett av dessa krav gäller ovanstående 
överenskommelser. Överenskommelserna ska redovisas för Socialstyrelsen senast 31 oktober 
2013. 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard. och. omsorgsforvaltn ingen@ sa la. se 
www.sala.se 

Agneta von Schoting 
Förvaltningschef 

a gneta. von .sch oting@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 07 



Vård och omsorgsförvaltningens bedömning 
Enligt förarbetena tilllagstiftningen är det Kommunfullmäktige som ska fatta beslut om 
överenskommelserna, en för barn och unga samt en för vuxna alternativt att 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutet till den eller de nämnder som fullmäktige 
väljer. Den allmärrna delegationsordningen till styrelser och nämnder är dock inte tillräcklig 
utan Kommunfullmäktige måste ta ett särskilt beslut om delegering angående dessa 
överenskommelser mellan landsting och kommun till styrelser eller nämnder. 

För att kommunen ska ha möjligheten att erhålla prestationsbaserade stadsbidrag för 2013 är 
det därför av stor vikt att Kommunfullmäktige beslutar om att delegera beslut om 
överenskommelserna till Vård och omsorgsnärm1den. 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige om att Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att besluta om 
att överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna i 
Västmanland avseende 

• Vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

• Barn och unga med psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt 
social och psykiatrisk problematik 

Agneta von Schoting 
FörvaltningschefVård och omsorgsförvaltningen 



§ 188 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

D nr 2013/261 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 

INLEDNING 
Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljö
inspektionen som efter inspektion av nuvarande bygg- och anläggningsprogram 
på Ö s by Naturbruksgymnasium konstaterat brist i miljön för målerilokalerna. 
Dessutom med anledning av omfattande kostsamma stölder inom skolområdet 
finns behov av att inhägna delar av skolans område. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/167/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 172 

Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
iill, anvisa 4.000 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill, anvisa 4.000 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

19 (31) 



R sALA 
~KOMMUN 

§ 172 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Dnr 2013/261 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 

INLEDNING 
Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljö
inspektionen som efter inspektion av nuvarande bygg- och anläggningsprogram 
på Ösby Naturbruksgymnasium konstaterat brist i miljön för målerilokalerna. 
Dessutom med anledning av omfattande kostsamma stölder inom skolområdet 
finns behov av att inhägna delar av skolans område. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/167/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
beslutar 
att anvisa 700 tkr i investeringsmedel till lokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ösby Naturbruksgymnasium, 
dels att ledningsutskottet för egen del beslutar 
m avseende investeringsmedel 4.000 tkr tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium, hänskjuta 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anvisa 700 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ösby Naturbruksgymnasium, 

dels beslutar för egen del 

m avseende investeringsmedel4.000 tkr tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium, hänskjuta 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

8 (17) 



Bilaga KS 2013/167/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

2013-05-24 
SKRIVELSE 

ÅSA ERJKSSON 

Kommunstyrelsen Ink. 2013 -06- O 3 

SKRIVELSE 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 
Arbetsmiljöinspektionen har efter inspektion av nuvarande Bygg- och anläggnings
program konstaterat brister i miljön för målerilokalerna. Inspektionen meddelar 
behov av nya ventilerade lokaler för godkännande av fortsatt drift. Investerings
kostnaderna uppgår till ca 4.000 tkr exklusive moms och kalkyleringen har utförts 
av Hifab AB. 

På grund av omfattande, kostsamma stölder har ett behov av att inhägna delar av 
skolan område konstaterats. Tekniska kontoret uppskattar kostnaden för staket till 
ca 700 tkr exklusive moms. 

Efter genomförd upphandling kan den korrekta summan för investeringarna pre
senteras. 

Ärendet har behandlats i bildnings- och lärandenämnden den 2013-04-10, BLN § 32 
och beslutat: 

att godkänna förvaltningens förslag till byggnation av nya lokaler för måleriinrikt
ning på Bygg- och anläggningsprogrammet på Ösby Naturbruksgymnasium, 

att godkänna förvaltningens förslag till upprättande av staket på skolan område för 
att förebygga stöld av drivmedel och maskiner samt 

att överlämna förvaltningens förslag till Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 

För att ovan nämnda åtgärder skall kunna genomföras äskas investeringsmedel till 
lokalprogrammet. 

Förslag till beslut: 

att anslå investeringsmedel, 4.000 tkr, tilllokalprogrammet för åtgärdande av bris
ter i miljön för målerilokalerna vid Ö s by Naturbruksgymnasium samt 

att anslå investeringsmedel, 700 tkr, tilllokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

!2 CJ." } ur'J::,o fi / ,t:</ra:~--7 
Åsa Eriksson 
Enhetschef 
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SALKaga KS 2013/167/2 

SALAKOMMUN 

SAMMANTRii.DESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

KOMMUN 

BLN § 32 

Justerandes sign 

Tekniska förvaltningen Sammanträdesdatum 

2013-04-10 
20!3 -04- j 8 

Dlarlenr L rktbll. 

,20!3/;Zh/ l 

Ösby naturbruksgymnasium - måleri och staket 

INLEDNING 

D nr 2013/66 
BLN nr 13/25 

Arbetsmiljöinspektionen har efter inspektion av nuvarande Bygg- och 
anläggningsprogram konstaterat brister i miljön för målerilokalerna. Inspektionen 
meddelar behov av nya ventilerade lokaler för godkännande av fortsatt drift. 

På grund av omfattande, kostsamma stölder har ett behov av att inhägna delar av 
skolans område konstaterats. Tekniska förvaltningen har uppskattat kostnaden för 
staket till 500 000 kronor och för detta krävs investeringsmedel riktade till tekniska 
kontoret. 

Beredning 
• Bilaga 1 Kalkyl måleriverkstad från tekniska kontoret hid.nr 2013.611 

• Bilaga 2 Karta Utbyggnad från tekniska kontoret hid.nr 2013.613 

Bilaga 3 Orienteringskarta Ösby naturbruksgymnasium från tekniska kontoret 
hi d. nr 2013.615 

Skolchef) uneAnn Wincent föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till byggnation av nya lokaler för 
måleriinriktning på Bygg- och anläggningsprogrammet på Ösby 
naturbruksgymnasium 
att godkänna förvaltningens förslag till uppsättande av staket på skolans område för 
att förebygga stöld av drivmedel och maskiner 
att överlämna förvaltningens förslag till Kommunslyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till byggnation av nya lokaler för 
måleriinriktning på Bygg- och anläggningsprogrammet på Ösby 
naturbruksgymnasium 

att godkänna förvaltningens förslag till uppsättande av staket på skolans område för 
att förebygga stöld av drivmedel och maskiner 

att överlämna förvaltningens förslag till Kommunslyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 

6 (16) 



Justerandes sign 

--~ 

Utdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-10 

KSF, tekniska kontoret & Ösby Naturbruksgymnasium 

Ut d ra g s be s t yrka n de 

7 (16) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 191 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

22 (31) 

KF:s 
HAI,;DLiN§ 

2013-08-13 <H nr 77' 2C:l~; 

Dnr 2013/190 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanland 

INLEDNING 
Remiss från Landstinget Västmanland har inkommit till Sala kommun den 26 april 
2013 om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun< Beslut 
ska fattas om tillstyrkan av Landstingets ansökan om att få bilda regionkommun 
med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvaL 
Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret planeras träda ikraft från och 
den l januari 2015< 

Beredning 
Bilaga KS 2013/121/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/121/2, remiss 
Bilaga KS 2013/121/3, missiv 
Bilaga KS 2013/121/4, nyhetsbrev 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 197 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014< 

Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande< 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014< 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



1 {1) ~SALA 
~KOMMUN 

Bilaga KS 2013/121/3 .. 2013-07-29 

SALA KOMMUN pNR 2013/190 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jane Allansson 
Tf kommunchef 

MISSIV 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk.h 2013 -07- 3 O 
ff/d~r 2-CI/3. :i'/J} 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanland 

Bakgrund 

Remiss från Landstinget Västmanland har inkommit till Sala kommun den 26 april 
2013 om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Beslut 
ska fattas om tillstyrkan av Landstingets ansökan om att få bilda regionkommun 
med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 
Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret planeras träda ikraft från och 
den 1 januari 2015. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från och 
med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland bildas en 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens föNaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Jane Alfansson 

personalchef 
Personalkontoret 

j a n e. allansson@ sa la .se 
Direkt: 0224-74 72 31 



• R:L1aga KS 2013J.l2J. 
Reg1on vasm1anlana lU1 ::JJ 

Nyhetsbrev 
Nr 1 2013 

Bakgrund 
De politiska partierna i Västmanland (s, v, 
mp, m, fp, c, kd) har enats om att gemensamt 
driva frågan om att samla ansvaret för de 
regionala utvecklingsfrågorna i en 
regionkommun. 

Bildandet av en regionkommun innebär att 
landstinget övertar det regionala 
utvecklingsansvaret enligt "Lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län" (SFS 
201 0:630). Idag omfattar denna lag Skåne, 
Västra Götaland, Halland och Gotland. Flera 
andra län har beslutat att ansöka hos 
regeringen om att få bilda region, t ex 
Jönköping, Östergötland, Örebro, Gävle, 
Norrbotten och Västerbotten. 

Varför region? 

En regions attraktionskraft handlar om 
förmågan att locka och behålla invånare, 
besökare och företag genom att erbjuda och 
skapa attraktiva miljöer. Det uppnår man 
genom att ha ett konkurrenskraftigt 
näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, 
möjlighet till utbildning och 
kompetensutveckling, en god hälso- och 
sjukvård och övrig offentlig service, ett 
aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor 
och en hållbar infrastruktur med 
pendlingsmöjligheter. 

Genom att bilda en regionkommun samlas 
ansvaret för de regionala utvecklings- och 
tillväxtfrågorna i en organisation. Det ger ett 
starkare demokratiskt inflytande över 
utvecklingsfrågorna och en arena för 
regional utvecklings- och tillväxtpolitik som, 
tillsammans med en kraftfull hälso- och 
sjukvårdspolitik, bättre möter människors 
behov. 

Datum: 2013-08-06 

SALA KOMMUN .. 
Kommunstyrelsens lörvaltmng 

Ink. 2013 -GR- J! 6 
· 1../NtMI :Zvl3 .;; JO:Z 
Dia~/J//.90 IAktb}~a 

Nu är projektet igång! 
l 

Projektet ska hantera den förändring det 
innebär att etablera en regionkommun i 
Västmanland. Det sker i samarbete mellan 
berörda parter i länet 

- Bildande av en regionkommun innebär 
förändringar i gränssnitt och ansvar mellan 
primärkommunerna, regionkommunen och 
länsstyrelsen, säger projektledare Mona 
Boström. Det är viktigt att skapa goda 
relationer mellan berörda parter och att ha 
fungerande samverkansforum redan från 
början av projektet 

Remiss utskickad 
Landstinget har skickat en remiss tilllänets 
kommuner med förfrågan om hur 
kommunerna ställer sig till en ansökan till 
regeringen om att bilda Region Västmanland. 

Projektorganisation 
Politisk styrgrupp: 
Barbara Conte (mp) 
Birgitta Andersson (c) 
Carina Sandor (fP) 
Denise Norström (s) ordförande 
Elisabeth Unell (m) 
Glenn Andersson (s) 
Helena Hagberg (fP) 
Juha Rundgren (v) 
Per-OlofRapp (s) 
Roy Cederbäck (kd) 
Stig Hemiksson (v) 
Tomas Högström (m) 
Asa Eriksson (s) 

Politisk referensgrupp: 
Ulla Persson (s), Västerås 
Catarina Pettersson (s), Hallstahammar 
Elizabeth Salomonsson (s), Köping 
Asa Eriksson (s), Köping 
Olle Ytterberg (s), Arboga 
Lars Andersson (s), skinnskatteberg 
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Per-Olov Rapp (s), Sala 
Pelle Strengbom (s), Kungsär 
Denise Norström (s), Landstinget 
Rigmor Åkesson (s), Landstinget 
Stig Henriksson (v), Fagersta 
Kenneth Östberg (s), Landstinget 
Juha Rundgren (v), Landstinget 
Britt-Inger Fröberg (s), Surahammar 
Marlene Andersson (mp), Västerås 
Peter Ristikartana (mp ), Köping 
Elisabeth Unell (m), Västerås 
Mikael Damsgaard (m), Västerås 
Hans Strandlund (m), Landstinget 
Stellan Lund (m), Kungsär 
Anders Röhfors (m), Arboga 
Maria Delbarn (m), Landstinget 
Tomas Högström (m), Landstinget 
Ragnbild Källberg (fp), Västerås 
Carola Gunnarsson (c), Sala 
Birgitta Andersson (c), Landstinget 
Torsten Källberg (fp), Landstinget 
Helena Hagberg (fp), Hallstahammar 
Maria Lindelöf (kd), Västerås 
Bengt-Åke Nilsson (fp), Västerås 

Projektet stöds av en tjänstemannagrupp: 
Hela landstings- och kommunchefsgruppen 
medverkar i beredningen av frågorna. En 
mindre grupp utgör särskilt stöd till 
projektledaren. 

Monika Eriksson Bertilsson, Direktör VKL 
Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås Stad 
Per Bäckström, kommunchef Kungsörs kommun 
Monica Berglund, landstingsdirektör 
Mats Gunnarsson, regionutvecklingsdirektör 

Till projektet finns knutet kanslistöd vid 
landstingets kansli. 

Projektledare 
Mona Boström, konsult 

Tidplan 
April2013 
Landstinget skickar remiss till kommunerna 
med förfrågan om bildande av 

regionkommun. 
Vår/sommarihöst 2013 
Kommunerna i Västmanland bereder och 
besvarar remissen senast 16 september. 
Juni 2013 
Den politiska styrgruppen har sitt första möte 
och startar den gemensamma processen. 
Studieresa till Region Halland. 
Augusti 2013 
styrgruppen fastställer tidplan för det 
fortsatta arbetet. Påbörjar dialogen om 
uppdraget för Regionkommunen. 
18 september 2013 
Landstingsfullmäktige tar beslut om ansökan. 
September-december 
Dialog förs med intressentema kring 
uppdraget för regionkommunen och om 
framtida samverkansformer. 

Detta är ett nyhetsbrev för projektet Region 
Västmanland. Kontakt: Mona Boström, 
projektledare 
Epost: mona@monabostrom.se 
Tel: 070-371 55 59 
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~ S~l~ Bilaga KS 2013/121/1 
~KOMMUN 

1 (2) 

2013-05-01 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanlands län. Förslag till tidsplan för 
yttrande. 

2013 -05- o 2 

Till Sala kommun har inkommit 2013-04-26 remiss från Landstinget Västmanland 
om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. 
Regionfrågan har diskuterats flitigt alltsedan den parlamentariskt tillsatta 
Ansvarskommitten 2007 föreslog att mellan sex och nio regionkommuner, med 
ansvar för regional tillväxt och utveckling samt hälso- och sjukvård, skulle ersätta 
dagens landsting. Som centrala kriterier för en ny regional indelning och 
samhällsorganisation framfördes behovet av geografiskt sammanhållna regionala 
arbetsmarknader, ett befolkningsunderlag inte understigande en halv miljon, att 
varje region borde ha ett universitet med forskningsinriktning och ett 
universitetssjukhus samt att statliga myndigheter och verk skulle följa samma 
regionindelning för ett effektivare resursutnyttjande och för att möjliggöra en 
tydligare rollfördelning men också mer rationell samverkan mellan kommunsektorn 
och staten. 

I dagsläget har aktiviteterna att bilda större regionkommuner gått i stå. Ett försök 
2012 att bilda region Mälarstaden, bestående av Västmanlands län, Södermanlands 
län och Örebro län, rann ut i sanden. Däremot har flera län tagit initiativ för att 
inrätta regionkommuner i den nuvarande länsstrukturen i linje med vad som gjorts i 
Halland. För närvarande sju landsting ansökt om att få ta över ansvaret för regional 
utveckling och bilda egen region. Fem av dessa har tillstyrkts av socialdepartementet 
medan två ännu inte prövats. I samtliga dessa fall handlar det om en förändring fri\n 

Nu föreligger en remiss, se bilagor, från Landstinget Västmanland till samtliga av 
Västmanlands kommuner huruvida man tillstyrker att Landstinget Västmanland 
lämnar in en ansökan om att få bilda regionkommun med direktvalt 
regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

per-ol~~!·~e 
Driekt:0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Svar emotses till Landstinget Västmanland senast måndagen den 16 september 
2013 för att staten skall kunna behandla ärendet i laga tid så att ett övertagande av 
det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015 kan träda ikraft. 

Tiden för behandling av frågan i partier, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
är hårt pressad. Ett led i kunskapsinhämtande är ett planerat besök av VKLs styrelse 
i regionkommun Halland i slutet på juni 2013. l VKL:s styrelse är Sala kommun 
respresenterad av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Ev. 
kompletterande material kommer att skickas ut löpande till kommunstyrelsens 
ledamöter, ersättare och partier med insynsrätt 

Tidsplan för behandling av remissyttrande: 

Informationspunkt på dagordning 

Kslu 7 maj, 28 maj, 11 juni, 18 juni 

Ks 13 maj - presentation av remissmaterial 

Beslut 

KsLu 6 augusti 

Ks 13 augusti 

Kf 26 augusti 

Extra insatt sammanträde i KsLu eller Ks kan bli aktuellt 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2013-04-30 



LANDST!NGET 
VASTMANLAND 

Bilaga KS 2013/121/2 

Datum 

2013-04-24 
Vår beteckning 

L TV 130355 

SALA KOMMUN-
Komm"n'tvrelsens förvaltning 

Till samtliga kommuner i Västmanland 
rik 2&i3 -u4- 2 !i 

Remiss med anledning av förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands län 

Postadress 

Landstinget VäStmanland 
721 89 VÄSTERÅS 

En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla 
invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva 
miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, 
forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett långsiktigt hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet 
till utbildning och kompetensutveckling, en god hälso- och sjukvård och 
övrig offentlig service, ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor samt en 
hållbar infrastruktur med goda pendlingsmöjligheter. 

Regeringen har bestämt att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer 
med beskattningsrätt- staten, regionkommuner och primärkommuner. Fyra 
regionkommuner har redan bildats, och i flera län pågår det arbete med 
ansökningar till regeringen om att bilda regionkommuner. 

Vårt mål är att bygga en samlad direktvald demokratisk arena för regional 
utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och 
sjukvårdspolitik ska möta medborgamas behov. En positiv tillväxt ur ett 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart perspektiv samt ökad 
attraktivitet är en förutsättning för ett gott liv i Västmanland. Vidare 
tmderlättas en samordning av planering i Stockholm- Mälardalsregionen 
samt arbete med infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. 

Beredning av detta förslag till ansökan om att bilda regionkommun har skett 
genom partidistriktflänsförbund för samtliga partier som är representerade i 
landstingsstyrelsen. 

Landstinget Västmanland villmed denna remiss inhämta synpunkter från 
länets kommuner på en förändring av samordningsansvaret för det regionala 
utvecklingsansvaret, kopplat till ambitionen att bygga en ny regionalpolitisk 
organisation, regionkommun, som innefattar hälso- och sjukvård samt 
regionalt utvecklingsansvar i länet. 

Besöksadress Telefon Org.Nr E-post 
Landstingshuset 021-17 30 00 232100-0172 landstinget@ltv.se 
Centralla<;arettet, ingång 4 Telefax VATnr Hemsida 

021-17 45 09 SE23210001'7201 \VWw.ltv.se 

l 



Datum var beteckning 

2013-04-24 LTV 130355 

Vi ber kommunen att, genom ställningstagande i kommunfullmäktige, 
besvara följande fråga: 

2 (2) 

Tillstyrker kommunen att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen 
om att fdm och med den J januari 2015fa överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län" (.5FS 201 0.·630) och därmed också att det i Västmanland bildas en 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014? 

Vi ser naturligtvis gärna att kommunen under remisstiden hör av sig med 
eventuella synpunkter på utskickat material. Landstinget står givetvis till 
förfogande för medverkan vid sammanträden och möten i kommunen. 

Svar emotses till Landstinget Västmanland senast måndagen den 16 
september 2013. 

Detta datum är satt för att Landstingsfullmäktige ska kunna behandla ärendet 
onsdagen den 18 september 2013 och därefter omedelbart lämna in ansökan 
till regeringen. 

FÖR LANDSTINGET V ÄSTMANLAND 

·-... 
""' ,___,\ :_,., ~·-,,, '""·. 

Denise Norström 
Landstingsstyrelsens ordförande 

Bilagda doknment: 

l. Ansökan till regeringen 
2. Bildande av region i Västmanland 
3. PPT presentation 

Monica Berglund 
I;imdstingsdhektör 
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Tillstyrker kommunen att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen 
om att fran och med den l januari 2015 få överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i ris sa 
län" (SFS 201 0:630) och därmed också att det i Västmanland bildas en 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014? 

Vi ser naturligtvis gärna att kommunen under remisstiden hör av sig med 
eventuella synpunkter på utskickat material. Landstinget står givetvis till 
förfogande för medverkan vid sammanträden och möten i kommunen. 

Svar emotses till Landstinget Västmanland senast måndagen den 16 
september 2013. 

Detta datum är satt för att Landstingsfullmäktige ska kunna behandla ärendet 
onsdagen den 18 september 2013 och därefter omedelbart länrna in ansökan 
till regeringen. 

FÖR LANDSTINGET VASTMANLAND 

.. ~ " ,.·,.·. ,' <·.~/ :..< :, 
De~ise-Norström 
Landstingsstyrelsens ordförande 

Bilagda dokument: 

l. Ansökan till regeringen 
2. Bildande av region i Västmanland 
3. PPT presentation 

Monica Berglund 
Umdstingsd1rektör 
·J 



LANDST!NGET 
VÄSTMANLAND 

Till regeringen 
Socialdepartementet 

.Hemställan 

Postadress 

Landstinget Västmanland 
721 89 V ÄSTERAS 

UTKAST 

Datum var beteckning 

2013-09-18 L TV 130355 

SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -0~- 2 6 

För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet ansöker Landstinget 
Västmanland om att från och med den l januari 2015 få överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län" (SFS 201 0:630) och därmed också att få bilda en region, med direktvalt 
regionfullmäktige 2014. 

En regions attraktionskraft handlar om föm1ågan att locka och behålla 
invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva 
miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, 
forskning, kultur och konst Det handlar om att ha ett konkurrenskraftigt 
näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet till utbildning och 
kompetensutveckling, en god hälso- och sjukvård och övrig offentlig service, 
ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor och en hållbar infrastruktur 
med pendlingsmöjligheter. 

Vårt mål är att bygga en samlad direktvald demokratisk arena för regional 
utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och 
sjukvårdspolitik ska möta medborgamas behov. En positiv tillväxt ur ett 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart perspektiv samt ökad 
attraktivitet är en förutsättning för ett gott liv i Västmanland. Vidare 
underlättas en samordning i Stockholm- Mälardalsregionen gällande 
infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. 

Det starkaste skälet tilllandstingets ansökan om att bilda region är att genom 
direkta val stärka medborgamas inflytande över vardagens frågor. Därmed 
kan demokratin fördjupas och utvecklas. 

Genom att bilda en region med ett direktvalt fullmäktige och med egen 
beskattningsrätt ges en större demokratisk legitimitet Beskattningsrätten 
medför också att dialogen med staten om exempelvis infrastruktur och kultur 
underlättas. 

Besöksadress Telefon Org.Nr E-post 
Landstingshuset 021-17 30 00 232100-0172 landstmget@ltv.se 
Centrallasarettet, Ingång 4 Telefax VAT nr Hemsida 

021-17 45 09 SE2321000J ..,.201 www.lt-v.se 
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Datum Vår beteckning 

2013-09-18 LTV 130355 

En organisation med ett samlat ansvar for regionala utvecklingsfrågor kan ta 
ett större regionalt an.svar for frågor som idag hanteras av dels olika 
regionala organ, dels av statliga myndigheter. Integrationen av hälso- och 
sjukvårdens utvecklingsuppdrag underlättas också. 

Regionen, med sitt starka demokratiska mandat och sin beskattningsrätt, blir 
en starkare och tydligare samverkanspartner for staten, kommuner och t.ex. 
näringslivet. 

En väl utbyggd infrastruktur i form av vägar och j ärovägar liksom en 
effektiv kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för en förstärkning, 
forstoring och sammailknytning av marknader for boende, arbete, utbildning, 
service och fritid. 

Länets kommuner har beretts tillfall e yttra sig över ansökan. 

/Skrivning om utfallet av remissrundan/ 

Beredning av de1ma ansökan om att bilda region i Västmanlands län har skett 
genom partidistrikt/läJ1Sforbund för samtliga partier som är representerade i 
landstingsstyrelsen. 

Landstingsfullmäktige har slutligt tagit ställning till denna fråga vid 
sammanträde den 18 september 2013. 

FÖR LANDSTINGET V ÄSTMANLAND 

Denise Norström 
Landstingsstyrelsens ordforande 

Monica Berglund 
Landstingsdirektör 
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Datum 

2013-04-24 

Inledning 

De politiska partierna i Västmanland (s, v, mp, m, fp, c, kd) har enats om att 
gemensamt driva frågan om att samla ansvaret för de regionala 

utvecklingsfrågorna i en regionkommun. 

Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige. 

Regeringens särskilde utredare Mats Sjöstrand föreslog i december 2012 att 
antalet länsstyrelser halveras samtidigt som flera statliga myndigheter får 
en gemensam regional indelning. Länsstyrelserna föreslås få ett mer 
avgränsat uppdrag, men med bättre förutsättningar att göra avvägningar 
mellan olika statliga intressen. Det regionala utvecklingsansvaret föreslås i 
första hand bli en uppgift för landstingen med en tydlig rollfördelning 
gentemot länsstyrelserna. 

landstinget Västmanland konstaterar att i Sjöstrands utredning redovisas 
att länsstyrelserna i Södermanland, Västmanland och Uppsala län ska bilda 
en ny gemensam statlig länsorganisation med Uppsala som sätesort. 
Landstinget är positiv till förslaget som innebär att förutsättningarna att nå 
fram till en regionbildning ökat men hade gärna sett Västerås som sätesort. 

l dagsläget har ett antallän genom respektive landsting, med biträde av 
kommunerna, skickat in eller står i begrepp att ansöka hos regeringen om 
att få bilda region där landstinget skall svara för det regionala 
utvecklingsansvaret enligt den princip som redan finns i Halland. Exempel är 
Jönköping, Östergötland, Örebro, Gävle, Norrbotten och Västerbotten. 

En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla 
invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva 
miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, 
näringsverksamhet, forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett 
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet 
till utbildning och kompetensutveckling, en god hälso- och sjukvård och 
övrig offentlig service, ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor och en 
hållbar infrastruktur med pendlingsmöjligheter. 

Bildande av en regionkommun skapar också förutsättningar till en samlad 
demokratisk arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som 
tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik möter människors 
behov. En positiv tillväxt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt 
hållbart perspektiv samt ökad attraktivitet är en förutsättning för en positiv 
utveckling för länet. 
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Datum 

2013-04-24 

Regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

Bildandet av en regionkommun innebär att landstinget övertar det 
regionala utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län" (SFS 2010:630). Idag omfattar denna lag Skåne, Västra Götaland, 
Halland och Gotland. 

De landsting som omfattas av denna lag får besluta att landstings
fullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige 
och regionstyrelsen. Val sker dock liksom idag tilllandstingsfullmäktige. 

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en 
hållbar regional tillväxt och utveckling. 

När det gäller regionalt utvecklingsarbete .ska de landsting som omfattas av 
lagen: 

• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna 
insatser för genomförandet av strategin som utrycks i det regionala 
utvecklingsprogrammet (RUP). 

• Besluta om och följa upp användningen av vissa statliga medel för 
regionalt tillväxtarbete och till regeringen redovisa resultaten av 
arbetet. 

• Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 
(LTP). 

De landsting som omfattas av lagen är skyldiga att samverka både med 
länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. 

Landsting som omfattas av lagen ska även samråda med företrädare för 
berörda organisationer och näringslivet i länet. 

Till detta kommer att flera statliga uppgifter så som stöd tilliT-infrastruktur, 
stöd till kommersiell service på landsbygden samt att en större andel av de 
statliga utvecklingsmedlen överförs från länsstyrelsen till landstinget. 
Därmed uppnås en ökad tydlighet kring det regionala utvecklingsansvaret. 

Lagen innebär ingen förändring av länets valkretsar eftersom lagen 
2010:630 innebär att det högsta politiska organet i regionkommunen 
formellt är landstingsfullmäktige även om det benämns regionfullmäktige. 

För Västmanlands del innebär en överföring av det .regionala 
utvecklingsansvaret att cirka 25 miljoner kronor, 80% av det statliga 



Datum 

2013-04-24 

anslaget under titell:l, som länsstyrelsen idag disponerar kommer att 
hanteras av regionen. 

l princip överförs ingen myndighetsutövning. 

Regionalt tillväxtarbete avser insatser för att skapa hållbar regional tillväxt 
och utveckling. Det regionala tillväxtarbetet syftar till att uppfylla den 
regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Den 
regionala tillväxtpolitikens inriktning läggs fast i den nationella strategin för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och i den 
årliga budgetpropositionen ( utgiftsområde 19 Regional tillväxt). 
Styrning av det regionala tillväxtarbetet sker också genom fördelningen av 
anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt 

Motiv och utgångspunkter för en regionbildning 

Regionala utvecklingsfrågor och därtill hörande verktyg är idag fördelade 
mellan landstinget och länsstyrelsen. Förutsättningarna för kraftfulla 
utvecklingsinsatser ökar betydligt om man kan samla alla regionala 
utvecklings- och tillväxtfrågor i en och samma organisation. Det handlar till 
exempel om näringslivsutveckling, kulturfrågor och frågor som rör 
infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Genom att landstinget som är ett 
direktvalt beslutsorgan med egen beskattningsrätt övertar ansvaret för 
frågorna skapas goda förutsättningar för att med kraft driva en politik som 
kan tillvara regionens utvecklingsförutsättningar. 

En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan få 
möjlighet att ta ett större regionalt ansvar för frågor som idag hanteras av 
statliga myndigheter. Detta eftersom landstinget i den rollen betraktas som 
en starkare och tydligare samverkanspartner för staten, kommuner och 
organisationer och näringsliv. 

Genom att överföra det samlade ansvaret för de regionala 
utvecklingsfrågorna tilllandstinget enligt lagen 2010:630 skulle flera av en 
större regions fördelar kunna uppnås i länet. strukturer för samordning 
med länets kommuner etableras samtidigt som samarbetsformerna i frågor 
som har en annan geografisk logik än länet, till exempel inom hälso- och 
sjukvård, infrastruktur eller kollektivtrafik, vidmakthålls och 
vidareutvecklas. 
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Datum 

2013-04-24 

Kommunal samverkan 

struktur och former för samspel och samverkan mellan regionkommunen 
och primärkommunerna rörande de regionala frågorna behöver processas i 
det fortsatta förberedelsearbetet. 

Bildandet av en region i Västmanlands län påverkar den kommunala 
samverkan, såväl kommunerna emellan som mellan regionen och 
kommunerna. Den senare samverkan får ny aktualitet genom det regionala 
utvecklingsuppdraget. Den förstnämnda är i princip kommunernas ensak, 
men eftersom frågorna hänger ihop bör de lösas i ett sammanhang. 
Avgörande är i båda fall om samverkan kan organiseras inom ramen för 
regionen, som i Halland, direkt på regional nivå, som i Skåne län, eller om 
den kräver att delregioner inrättas, som i Västra Götalands län. 

Sammanfattning av argument för en regionbildning 

starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna 

Det starkaste skälet till ansökan om att få möjlighet att genom bildande av 
en region ta ansvar för regionala utvecklingsfrågor är att genom direkta val 
stärka medborgarnas inflytande över vardagens frågor. Därmed kan 
demokratin fördjupas och utvecklas. 

Regionen bas för en nationell politik 

Det regionala utvecklingsarbetet bygger på de europeiska och nationella 
utvecklingsstrategierna. Europa 2020 och den nationella strategin för 
hållbar tillväxt är de centrala dokumenten. 

En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan 
ta ett större regionalt ansvar för frågor som idag hanteras dels av olika 
regionala organ, dels av statliga myndigheter. Integrationen av hälso- och 
sjukvårdens utvecklingsuppdrag underlättas också. 

Regionen, men sitt starka demokratiska mandat och sin beskattningsrätt, 
blir en stark och tydlig samverkanspartner för staten, kommunerna och 
näringslivet. 
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2013-04-24 

Samordning och kraft 

Då förutsättningarna för hållbar regional tillväxt varierar i land et är ett 
tydligt regionalt och lokalt inflytande över det regionala tillväxtarbetet 
nödvändigt. 

7 ('J) 

länets kommuner och landstinget arbetar alla för en hållbar tillväxt i vårt 
län. Ett mer direkt politiskt inflytande på den regionala nivån kommer att 
ytterligare stärka arbetet med regionala tillväxtfrågor. Arbetet på regional 
nivå måste bygga på ett starkt kommunalt engagemang och ett nära 
samarbete mellan lokal och regional nivå. Exempel på områden förfortsatt 
samverkan är transportinfrastruktur och trafikförsörjningsprogram, 
strategiskt näringslivsarbete, klimat- och miljöarbete, regionala 
utvecklingsstrategier och handlingsplaner, kommunöverskridande och 
kommungemensamma frågor inom fysisk planering, gemensam finansiering 
av EU-program, kulturprogram, liksom sociala välfärds-, folkhälsa- och 
hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Effektivitet och tydlighet 

Idag är de regionala utvecklingsfrågorna och därtill hörande verktyg 
fördelade mellan landstinget och länsstyrelsen. Med denna struktur 
används betydande resurser för samordning och informationsöverföring 
mellan de olika organisationerna. 

Förutsättningarna för att göra effektivare, tydligare och kraftfullare 
utvecklingsinsatser ökar betydligt om man kan samla flertalet regionala 
utvecklings- och tillväxtfrågor i en och samma organisation. Det handlar till 
exempel om kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, klimat- och 
miljöfrågor, kulturfrågor och frågor som rör infrastrukturplanering, 
bredband och kollektivtrafik. Med ett sådant mandat kan en regional 
utvecklingspolitik utifrån regionens egna förutsättningar formas och drivas 
med större effektivitet, tydlighet och kraft. 

Infrastruktur och kommunikationer 

En väl utbyggd infrastruktur i form av vägar och järnvägar liksom en effektiv 
kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för en förstärkning, förstoring och 
sammanknytning av marknader för boende, arbete, utbildning, service och 
fritid. 

En regional organisation där ansvar för regional infrastrukturplanering och 
kollektivtrafik samlas ger goda förutsättningar för att arbeta mot både 
nationella och regionala mål avseende transporter, miljö och en hållbar 
regional utveckling. En sådan organisation skulle bidra till regionens 
utveckling på ett positivt sätt. 
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Innovation, utbildning, forskning och hälso- och sjukvård 

Genom ett tydligt regionalt ansvar kan utvecklingen inom de viktiga 
områdena utbildning, forskning, hälso- och sjukvård samt innovation 
stärkas ytterligare. 

8 (9) 

l Västmanland finns kreativa entreprenörer och driftiga företagsledare som 
samarbetar och vågar satsa på otraditionella lösningar. Samtidigt står vårt 
län inför stora utmaningar i en alltmer komplex värld. 

Hälso- och sjukvården är i sig en av länets starkaste utvecklingsområden och 
spelar en mycket viktig roll i den regionala utvecklingen. Denna roll bör 
förtydligas och lyftas fram i regionens strategier för utveckling. 

Kultur 

Kultur är till för alla och tillgänglighet till kultur är av stor betydelse för 
samhällsutvecklingen. Västmanland har ett rikt kulturliv och ett starkt 
förenings- och organisationsliv där människors engagemang i folkrörelser, 
frivilligorganisationer, religiösa samfund och idrottsklubbar har 
en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. l länet har den ideella 
och ideburna sektorn en stark förankring som medverkar till att överbrygga 
klyftor mellan ung och gammal, mellan människor med olika bakgrund, kön 
och etnisk tillhörighet. 

Utifrån den nya modellen för statens bidragsgivning till regional 
kulturverksamhet, Samverkansmodellen, har landstinget ansvarat för att en 
regional kulturplan utarbetats vilken ger god grund för att beakta de 
specifika förutsättningar som gäller för länet. Planen har utarbetats i dialog 
tillsammans med länets kommuner och civilsamhället. 

Genom en regionbildning kommer kulturlivet att få en tydligare 
sammanhållen struktur där lokal, regional och nationell nivå samverkar. 
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Beslut och beredning 

Landstinget beslutar om en eventuell ansökan om ombildning till 
region kommun. 

9 (9) 

Ärendet ska före ansökan skickas på remiss till fullmäktige i respektive 
kommun i länet med frågan om kommunen tillstyrker att Landstinget 
Västmanland ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 
2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län" (SFS 2010:630) och därmed också att det i 
Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 
2015 (alternativt senare tidpunkt). 

Ansökan måste vara regeringen till handa senast i september 2013 för att 
kunna behandlas och beslutas i tid så att regionkommunen kan börja verka 
den 1 januari 2015. En remiss behöver således tillställas kommunernas 
fullmäktigeförsamlingar snarast för att ge möjlighet till beredning och 
diskussion såväl på kommun- som länsnivå. En politisk styrgrupp och en 
organisation för berednings- och förberedelsearbetet behöver formeras. 
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Bakgrund 

• Regeringens särskilde utredare har föreslagit att det 
regionala utvecklingsansvaret i första hand ska vara en 
uppgift för landstingen med en tydlig rollfördelning 
gentemot länsstyrelserna (som föreslås få ett mer 
avgränsat uppdrag). 

• Flera landsting har, med stöd av kommunerna i länet, 
ansökt hos regeringen om att bilda region enligt den 
princip som redan finns i Halland, Västra Götaland, 

Skåne och på Gotland. 

--- --~~- ---- ~-~-

· Region Västmanland 



A taganden 

Regionkommunen 

e är skyldig att samverka med länets kommuner samt 
länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, 

• ska samråda med företrädare för berörda organisationer 
och näringslivet i länet, 

• hanterar statliga uppgifter, ex stöd till IT -infrastruktur, 
stöd till komn1ersiell service på landsbygden, 

• övertar en större andel av de statliga utvecklingsmedlen 
från länsstyrelsen. 

Region Västrnania d 



Förändringar länsstyrelse-region 

• Arbetsuppgifter överförs från länsstyrelse till region 
(regionala utvecklingsfrågor och transportpolitik överförs) 

• Cirka 25 miljoner kronor (80 °/o av det statliga anslaget) 
hanteras av regionen. 

• Ingen myndighetsutövning 

--·~ ---- ---·--·--- ----------~ 

Region Västmanland 



Möjligheter 

• starkare demokratiskt inflytande över 
utvecklingsfrågorna 

• Samordning och kraft 

• Effektivitet och tydlighet 

• Infrastruktur och kommunikationer 

• Innovation, utbildning, forskning och hälso- och sjukvård 

• Kultur 

Regio Västmanland 



Bildandet av en regionkommun innebär att 

• landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret 
• utarbetar och fastställer strategi för länets utveckling och 

samordnar insatser för genomförandet av strategin enligt 
regionala utvecklingsprogrammet (RUP), 

• beslutar om/följer upp/redovisar användningen av vissa 
statliga medel för regionalt tillväxtarbete, 

• upprättar och fastställer länsplaner för regional 
transportinfrastruktur (L TP). 

Region Västmanland 



Varför region? 

Primärkommuner och regionkommun i samverkan för 

• konkurrenskraftigt näringsliv 

• väl fungerande arbetsmarknad, 

• möjlighet till utbildning och kompetensutveckling, 

• god hälso- och sjukvård och övrig offentlig service, 

• ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor, 

• hållbar infrastruktur med pendlingsmöjligheter. 

- --- ----~---~ - -····--- ----

Region Västmanland 



Möjligheter 

• En organisation med ett samlat ansvar för regionala 
utvecklingsfrågor får möjlighet att ta ett större regionalt 
ansvar för frågor som idag hanteras av statliga 
myndigheter. 

• strukturer för samordning med länets kommuner 
etableras samtidigt som samarbetsformerna i frågor som 
har en annan geografisk logik än länet, t.ex. inom hälso
och sjukvård, infrastruktur eller kollektivtrafik, utvecklas. 

Region Västmanlan 



Nuläge 

• De politiska partierna i Västmanland (s, v, mp, m, fp, c, 
kd) vill gemensamt driva frågan om att samla ansvaret 
för de regionala utvecklingsfrågorna i en regionkommun. 

• Nu inleds förberedelser för att ombilda landstinget till 
regionkommun. 

Regio Västmanland 



Varför region? 

Utveckling och attraktionskraft! 

• Regionkon1munen erbjuder en samlad demokratisk 
arena för en regional utvecklings- och tillväxtpolitik som 
tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik 
möter människors behov. 

----------------

Region Västmanland 
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~KOMMUN 

§ 196 

~ndessign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

,;./t:'·~ L L I J'.; G 

Dnr 2013/291 

Ansökan om tilläggsanslag för år 2013 till Företagarcentrum 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening om 
tilläggsanslag på 700.000 kronor för år 2013 för att utföra uppdrag enligt avtal. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/180/1, ansökan 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 193 

Annica Åkerblom föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att för täckande av underskott till Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
anvisa 388 tkr i tilläggsanslag för år 2013. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla Företagarcentrums ansökan om 700 tkr, 2013, 
att utöka Företagarcentrums budget med ytterligare 1000 tkr, 2013, för att Före
tagarcentrum både ska kunna marknadsföra sig på externa branschmässor och 
lokalt för att öka samarbetet med det lokala näringslivet i Sala och fortsätta det 
arbete som nu påbörjats samt ha en budget för att arbeta aktivt med nyetableringar, 
att Företagarcentrums näringslivsansvarig ges högsta mandat och tar över huvud
ansvaret för nyetableringar i Sala från kommunchefen från och med 2013-09-01 och 
samtidigt bjuder in alla lokala markägare, fastighetsägare och etableringsföretag till 
ett branschråd, under ledning av Företagarcentrum, där fortsatt gemensamt arbete 
tas fram för att finna vägar att tillsammans aktivt möjliggöra för att fler företag 
hittar till Sala. I detta branschråd ska även delar av samhällsbyggnadskontorets 
planeringsfunktion delta för att möjliggöra för snabba politiska beslut, 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en etableringspolicy, där det 
tydligt framgår att näringslivsetableringar inom kommunen ges förtur i planerings
arbeten och att kommunens olika funktioner ska stödja Företagarcentrum under 
hela etableringsprocessen. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande, samt 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Carola Gunnarsson (C), Peter Molin (M), Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman 
(MP) och Alaittin Temur (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Hanna Westmans yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Utdragsbestyrka n de 

27 (31) 
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Justerandes sign 

forts§ 196 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att för täckande av underskott till Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
anvisa 388 tkr i tilläggsanslag för år 2013. 

Reservation 
Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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FÖRETAGARCENTRUM 

laga KS 2013/180/1 

Kommunstyrelsen 

sala kommun 

Ansökan om tilläggsbudget för arvode till Företagarcentrum 

2013-06-27 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -05· 2 8 

~~{g),\Z.q i IAktbjlaga 

f 

Förtagarcentrum i Sala ekonomisk förening ansöker härmed om ytterligare 700 000 kr 2013 för att 
utföra uppdrag enligt avtal. 

Sammanfattning 
Företagarcentrum i Sala Ekonomisk Förening, 769616-8926, utför enligt avtal det operativa 
näringslivsarbetet åt Sala kommun. För detta betalar Sala kommun idag 2 800 000 kr varav 2 150 000 
kr för den sedan tillkomsten bedrivna basverksamheten och 650 000 kr för besöksnäringen. 

Företagarcentrums intäkter för ordinarie verksamhet är på samma nivå som 2008. Etableringsåret 
2007, som innehöll en del startkostnader, beviljades 1200 000 kr för fem månader. Kostnaderna har 
naturligtvis ökat markant. Budgeten för 2013 är en förlust i storleksordningen 500 000 kr vilket skulle 
ge ett underskott av kapital på ca 677 000 kr. 

Beskrivning 
Verksamheten har de flesta verksamhetsåren gått med förlust. Redan 2008 med 105 000 kr och 
därefter 2010 (258 000 kr) och 2011 {153 000 kr). Budgeten för 2013 är en förlust i storleksordningen 
500 000 kr vilket skulle ge ett underskott av kapital på ca 677 000 kr. 

Intäkter 
Företagarcentrums verksamhet har breddats samtidigt som kommunens arvode för 
basverksamheten endast stigit med 150 000 kr sedan 2008. Näringslivets tillskott har samtidigt 
minskat med 120 000 kr sedan 2008 (med 220 000 kr sedan 2007). 

Kostnader 
Kostnaden för lokaler är idag 121 000 kr högre än 2007 på grund av tidigare rabatter och allmän 
hyreshöjning. 

Basverksamheten drivs idag en personalstyrka som minskat med en årsarbetskraft sedan 2007. 
Personalkostnader är ändå en tung post. 2013 får verksamheten bära en extra kostnad i form av 
uppsägningslön med ca 210 000 kr. Verksamheten har alltid fått anställningsstöd. stödet kommer att 
minska på grund av att receptionstjänsten har minskats med 0,5 årsarbetskrafter. l budgeten föj 
personal finns inget utrymme för utbildningar eller deltagande i avgiftsbelagda konferenser, 'vilket 
givetvis drabbar verksamheten. Vi anser att omvärldsbevakning är en viktig del av ordinar;;2 

verksamhet och ser det som ett problem att inte kunna deltaga i olika sammanhang. 

Adress 
Kungsgatan 11 

Postadress Telefon 
Norra Esplanaden 14 0224-677 803 
733 30 Sala 

Internet 
i nfo .@foretaga rcentru m.se 
www.foretagarcentrum.se 



Den årliga avtalsenliga lönehöjningen är kännbar samtidigt som viss personalligger för lågt i lön i 
relation till kompetens, ansvar och insatser. 

Det finns inte heller någon budget för t ex datorer, programvaror, ergonomiska hjälpmedel eller 
annan extraordinär kontorsutrustning som det finns behov av. Bland annat använder idag två 
visstidsanställda (projektledare handel och turismstrategen J sina privata datorer i verksamheten. 

Stora personalresurser går åt till att hantera projektekonomi, egen ekonomi och administration, 
skapa eget marknadsföringsmaterial, lösa it-problem och annat som uppstår i ett småföretags 
vardag. Att föregå med gott exempel/ge ett professionellt intryck fungerar därför inte alltid. Medel 
att köpa tjänsterna finns inte men måste ändå göras ibland. 

För att driva en utåtriktad verksamhet av detta slag där kraven i avtalet/näringslivsprogram ska 
uppfyllas och fler uppgifter tillkommit krävs en ganska stor marknadsföringsbudget. Det finns för 
resten av 2013 inte budgetutrymme för någon som helst marknadsföring som ligger utanför 
projekten t ex för den näringslivssida som tidigare fanns i Sala Allehanda. 

Medel till operativt arbete erhålls genom att driva många olika projekt. Detta påverkar 
Företagarcentrums likviditet och resultat samtidigt som projektförberedelser, ansökan, 
projektledning, rekvisitioner samt löpande projektekonomi kostar personalresurser. l och med att 
projekten blir "verksamheter i verksamheten" ökar också risken att någon del går med förlust och 
kan drabba den totala ekonomin. Projekten Lokalt företagsklimat och Sala är Silver kräver dessutom 
medfinansiering av Företagarcentrum med tillsammans ca 200 000 kr varav hälften under 2013. 

Sammanfattningsvis är intäkterna idag för låga för att kunna bedriva en optimal verksamhet och vara 
en bra arbetsgivare. 

slutsatsen från maj-juni workshops med näringslivet+ styrelse och medarbetare som genomförts i 
frågan Företagarcentrums framtida organisation och verksamhet. Vid workshop nr 3 framkom tydliga 
besked från företagen att man tycker att kommunens näringslivsarbete ska genomföras enligt 
formen och organisationen FtgC. 

Ytterligare uppdrag som kom fram på workshop nr 3 var att en grupp blev utsedd som ska 
intensifiera arbetet med att se över alternativen som kan innebära att näringslivet i framtiden ska 
vara medfinansiär till verksamheten i FtgC. Det är dock inte rimligt att tro att det kommer vara på sin 
plats förrän till 2014. Jag tror att det, för denna fråga, är oerhört viktigt att företagen som eventuellt 
går in i en sådan medfinansiering vet att denna insats kan användas framåtriktande och inte går till 
att täcka ett sedan tidigare "svart hål". För egen del tror jag att detta är direkt avgörande om vi ska få 
fler att bidra finansiellt, för vem vill se att denna "nya insats" går åt till att täcka gammalt underskott. 
Ska vi bli framgångsrika att få fler medfinansiärer måste verksamhetens ekonomi vara i balans. Vem 
vill "investera" i ett bolag med ett upparbetat underskott. Vi måste kunna lova att varje ny 
finansiering går till framåtriktande arbete. 

Med vänlig hälsning 

SJ~~~ 
Sture Johansson 
Ordförande Företagarcentrum 



SALA Ko-IV! MUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Från: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 13 augusti 2013 21:58 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Eriksnäsgatan 4 733 39 Sala 

E-post (e mail) 
nielas iajje88@hotmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Nielas Larsson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

Ink. 

Hej! Jag skrev tidigare innan den här sommaren lite kort om jag skulle vilja ha en 
tränings station i parken, Väldigt enkelt med några stänger man skulle hänga i och 
dra sig upp. V ar tydligen Roger Nilsson som är ansvarig över detta och jag fick 
svar att han skulle se över det jag frågade också om skateboard rampen borde 
lagas. Men det var som hände var att det kom upp en stor stål konstruktion som 
alla jag har pratat med att den varken fyller någon sorts fnnktion eller är särskilt 
snygg. Jag gav ett förslag för att kunna utnyttja våran fina park vi har i Sala för att 
kunna motionera men det verkade inte Roger Nilsson tycka var nått bra förslag. 
något i den här stilen : 
http :/ /www. go o g le. se/imgres?imgur l= http :/l sportyspi ceblo g. files. wordpress. c om/ 
20 l 0/06/utomhusgymet-
ritning l. jpg&imgrefurl=http:/ /innerstrengthblog.com/20 l 0/06/0 1/coolt
utomhusgym/ &h=684&w=912&sz= 154&tbnid=rQlKYXFpG KM8M:&tbnh=90 
&tbnw=120&zoom=l&usg= p7w7cDUEQyoXEFZ02ChBA2jOpMs=&docid= 
xbsjUSDRH-
!lJ:':QM~sEI':' 2\:.l::ej ':'!J :tKlL!'CiFI>oOl'\b._S K)(,o<::L!~g~v§cl ::O_CCL!Q9QE_w Mffi:clllr:=1 
45 Skulle gärna vilja höra ett svar varför inte en sån här sak skulle kunna få plats i 
våran stora stadspark istället för en stål konstruktion ? det är ju skämt på riktigt. 
vänliga hälsningar l Nielas Larsson 

Telefon/mobil (phone) 
0763355044 

Länk till sida 
Medborgarförslag 

Aktb!laga 



Sida l av l 
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http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqJijiUFz61gtEwZQVsdedCCrhwo-2D4... 2013-08-14 



Ink. 2013 -06- 1 8 
~moderaterna 

Motion om strategi för ett växande Sala 

Just nu behandlar Sala Kommun fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad. 
Beskrivning av "Framtidsbild 2024- Unik och attraktiv småstad" och hur 
framtidsbilden ska förverkligas. Senast beslutade Kommunstyrelsen att uppdra till 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att ställa ut Plan för 
Sala stad. Plan för Sala stad är en gedigen och väl utförd plan som visar på visioner, 
ideer och tankar för hur sala kan utvecklas och växa. 

För att Sala ska kunna växa utan att få växtvärk krävs det en tydlig gemensam 
strategi som kommun, näringsliv, föreningsliv och de politiska partierna kan ställa sig 
bakom och arbeta utifrån. strategin ska vara ett externt dokument vid sidan av Plan 
för Sala stad och strategisk plan eller ska ej förväxlas med desamma. Istället ska 
strategin ses som ett komplement till desamma. strategin bör vara utformad med en 
nulägesenalys om Salas fördelar, nackdelar ur ett riks och länsperspektiv som kritiskt 
problematiserar och pekar ut problemområden och förbättringsområden i syfte att få 
Sala att växa. Vidare bör strategin innehålla flera mätbara indikatorer inom flera 
områden som årligen följs upp av förvaltningar/kontor och den politiska 
organisationen samt bör strategin årligen revideras av fullmäktige. Syftet med 
strategin är utgå från att sala ska växa. Vidare ska strategin tjäna till att skapa en 
tydligare samverkan mellan förvaltningarna genom att de ges gemensamma 
målbilder att arbeta utifrån. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att Fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga 
förvaltningar/kontor, näringsliv och civilsamhället ta fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intention. 

Andreas Weiborn (M) 

~!:!ii@ 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/278 

Förslag på ny avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

INLEDNING 
Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS i vård
och omsorgsnämndens regi. Förslag på ny avgift presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/179/1, VON§ 74 med beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 189 

Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179/1, att gälla från 2013-10-01,samt 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179/1, att gäila från 2013-10-0l,samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

9 (31) 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

__ " __________ 1 

'j SALA KOMMUN,1i'i 
Kommunstvre!sens förvaitn!ng i 
Ink" 20!3 -ns- 1 8 , 

VON§ 74 

Justerandes sign 

titl 

2013-06-13 

Dnr 2013/59 

Avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

INLEDNING 
Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS 
(lag 1993 /387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Vård- och 
omsorgsnämndens regi. Syftet med verksamheten är att genom hundar som 
redskap ge möjlighet till meningsfull sysselsättning för personer med ett 
beslut om daglig verksamhet i enlighet med vad somgälleri LSS. 

Beredning 
Bil. VON 2013/47/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att tillstyrka förvaltningens förslag till ny avgift från 2013-10-01 och 
att tillstyrka förvaltningens förslag om årlig justering av avgiften enligt 
pris basbeloppet, samt 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa förslaget om ny avgift från 2013-10-01 samt att delegera till vård- och 
omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån ändringar i pris basbeloppet. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att tillstyrka förvaltningens förslag till ny avgift från 2013-10-01 och 

att tillstyrka förvaltningens förslag om årlig justering av avgiften enligt 
prisbasbeloppet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa förslaget om ny avgift, på 1 204 kr /mån och 602 kr /månad för en extra 
hund från samma familj under förutsättning att dessa två hundar delar på en box, 
från 2013-10-01 samt att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera 
avgiften utifrån ändringar i prisbasbeloppet 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



SALA 
KOMMUN 

1 (2) 

2013-05-22 
DNR 2013/59 

SALA KOMMU · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf Ink. 2013 -OS· l 8 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS (lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Vård- och omsorgs
nämndens regi. Syftet med verksamheten var att genom hundar som redskap ge 
möjlighet till meningsfull sysselsättning för personer med ett beslut om daglig 
verksamhet i enlighet med vad som gäller i LSS. 

Verksamheten gör det möjligt för privatpersoner att erhålla plats för sin hund vid 
hunddagiset under dagtid på vardagar utifrån sina egna önskemål om tider och om
fattning för placeringen. Sedan starten av verksamheten har en avgift erlagts för 
varje plats vid hunddagiset 

I priset ingår en boxplats för hunden och, i förekommande fall, då fler än en hund 
lämnas av samma familj delar hundarna på en boxplats, dagliga promenader samt 
social samvaro med alla som har sin sysselsättning på hunddagiset Hundmat ingår 
inte i priset. 

En prisjustering genomfördes 2011 med en ytterligare höjning 2012 så att priset för 
en plats vi hunddagiset för närvarande är 1 200 kr månaden. Då det är fler hundar 
placerade från samma familj ökas kostnaden med 600 kr per hund dvs. 2 hundar ger 
en avgift på 1 800 kr /mån. Boxhyran är för närvarande 600 kr /mån. 

Förvaltningen konstaterar i sin analys att en prisjustering nu bör genomföras årli
gen så att kostnaden för en plats vid hunddagiset följer en indexuppräkning utifrån 
den omräkning av prisbasbeloppet som årligen sker. Detta innebär att för inne
varande år föreslås en prishöjning fr o m 2013-10-01 så att kostnaden per plats då 
blir 1 204 kr j mån och en extrakostnad för fler än en hund per familj blir 602 
kr j mån för varje extra hund under förutsättning av att två hundar från samma familj 
delar på en box. Krävs en egen box för en ytterligare hund från samma familj uttas 
en hel extra avgift. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård- och omsorgsnämnden besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att fr o m 2013-10-01 höja avgiften för en plats vid Silverjyckens hunddagis till 
1 204 kr j mån och till 602 kr j mån för en extra hund från samma familj under 
förutsättning av att dessa två hundar delar på en box. 
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klas-gora n.gi dlof@ sala.se 
Direkt: 0224-74 90 11 

www.sala.se 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

att delegera till Vård- och omsorgsnämnden att fr o m 2014-01-01 besluta om årlig 
omräkning av avgiften för en plats vid hunddagiset Silverjycken i relation till den 
förändring av prisbasbeloppet som sker. 

l tjänsten 

Klas-Göran Gidlöf, Enhetschef, Enheten för information stöd och utredning 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

att delegera till Vård- och omsorgsnämnden att fr o m 2014-01-01 besluta om årlig 
omräkning av avgiften för en plats vid hunddagiset Silverjycken i relation till den 
förändring av prisbasbeloppet som sker. 

I tjänsten 

Klas-Göran Gidlöf, Enhetschef, Enheten för information stöd och utredning 
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