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HAHDLISG 
NR 29 2016 

Dnr 2015/321 

Policy för Informationssäkerhet 

INLEDNING 
Policyn skall fastställa mål, roller och ansvar för informationssäkerhet inom Sala 
kommun. Policyn ska även fastställa regler för revidering och uppföljning och antas 
av kommunfullmäktige. Den ger kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för infor
mationssäkerhet och ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinjer för 
informationssäkerhet. Denna policy är en del av dokumentet Digital agenda med 
e-strategiskt program som kommunfullmäktige fastställde 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/98/1, policy 
Bilaga KS 2016/98/2, missiv 
Ledningsutskottets beslut 2016-05-31, § 103 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till Policy för Informationssäkerhet, Bilaga KS 2016/98/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till Policy för Informationssäkerhet, Bilaga KS 2016/98/1. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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2016-05-25 
DIARIENR: 2015/321 

MISSIV 

Policyn skall fastställa mål, roller och ansvar samt revidering och uppföljning för 
informationssäkerhet inom Sala kommun. Policyn är ett ansvar som Kommunfullmäktige 
har att anta. Den ger kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för informationssäkerhet och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinjer för Informationssäkerhet. Denna 
policy är en del av dokumentet Digital agenda med e-strategiskt program som 
Kommunfullmäktige fastställde 2013. 

Förslag till beslut 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta förslag till policy 

PeterTejne 

Bilaga: 

SALA KOMMUN 
Medborgarkontoret 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: , 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 

www.sala.se 

PeterTejne 

Medborgarkontoret 
Peter. T ejne@sa!a.se 

Direkt: 47771 
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1 INLEDNING 

Policyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för 
informationssäkerhetsarbete. 

Policy för informationssäkerhet 
Kommunfullmäktige 

Policyn konkretiseras i "Riktlinjer för informationssäkerhet". 

Alla verksamheter inom kommunen omfattas av denna policy för 
informationssäkerhet vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om 
lokala regler som avviker från denna. 

2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET 

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och 
informationssäkerheten omfattar kommunens informationstillgångar utan 
undantag. 

Utgångspunkter i kommunens arbete med informationssäkerhet är framförallt 
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal samt kommunens egna krav. 

Med informationssäkerhet avses att säkerställa informationens: 

• Riktighet - att information inte kan förändras vare sig av obehöriga, av 
misstag eller på grund av funktionsstörning. Informationen ska vara 
tillförlitlig, korrekt och fullständig 

• Sekretess - att innehållet i dokument, information och handlingar inte görs 
tillgängliga eller avslöjas för obehörig. 

• Spårbarhet - att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller 
händelser till ett identifierat objekt, användare, skrivare, dator eller 
system/program. Det ska gå att se vem som tagit del av informationen, vilka 
förändringar som har skett och av vem dessa har utförts. 

• Tillgänglighet - att information och informationstillgångar kan utnyttjas 
efter behov, i förväntad utsträckning och inom önskad tid utifrån de krav som 
ställs på verksamheten. 

Informationssäkerhet är en integrerad del av kommunens verksamhet. Alla som 
hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informations
säkerheten. 
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3 MÅL FÖR KOMMUNENS 
INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE 

Kommunens mål med informationssäkerhetsarbetet är att: 

Policy för Informationssäkerhet 
Kommunfullmäktige 

• Personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 

• lnformationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och 
stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man 

• Lagar, förordningar och föreskrifter är kända och följs 

• Ingångna avtal är kända och följs 

• Krishanteringsförmågan upprätthålls 

• Alla investeringar både i form av information samt teknisk utrustning har 
skydd i tillräcklig grad 

• Det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för 
extern och intern datakommunikation 

• Hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för 
verksamheten analyseras fortlöpande 

• Händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser 
förebyggs 

• Årliga mål för verksamheten ska ingå i den normala verksamhetsplaneringen 

4 ROLLER OCH ANSVAR 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens informations
säkerhet. 

Kommunchefen har ansvar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs i linje 
med den av kommunfullmäktige fastställda informationssäkerhetspolicyn. 

Kommunchefen har ansvar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs i linje 
med den av kommunstyrelsen fastställda riktlinje för informationssäkerhet. 

Kommunchefen ansvarar för att systemägare utses för respektive 
informationssystem. 

Systemägaren är ansvarig för säkerheten i sitt system. 

IT-chefen ansvarar för att tillse att driftsäkerheten överensstämmer med 
systemägarens anvisningar 

IT-chefen har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet. 
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5 REVIDERING OCH UPPFÖLJNING 

Policy för informationssäkerhet 
Kommunfullmäktige 

Uppföljning är en viktig del av informationssäkerhetsarbetet. Uppföljningen ska 
bevaka: 

• att beslutade åtgärder är genomförda 

• att mål är uppfyllda 

• att riktlinjer följs 

Uppföljning sker i enlighet med den av kommunstyrelsen fastställd riktlinje för 
informationssäkerhet säger. 

Policy och riktlinjer för informationssäkerhet ska löpande följas upp och 
revideras vid behov enligt fastställd riktlinje för styrdokument. 
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Sammanträdesdatum 
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HANDLING 
NR 30 2016 

Dnr2016/463 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 
Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland i frågor 
som stödjer regional utveckling i länet 

INLEDNING 
Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret från 
staten från 2017-01-01. Samtliga länets kommuner har i ett remissförfarande 
tillstyrkt landstingets ansökan. En överenskommelse ska nu undertecknas för att 
skapa organisatoriska förutsättningar för en aktiv samverkan och dialog mellan 
kommunerna och landstinget/Region Västmanland. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/90/1, skrivelse från Landstinget Västmanland 
Bilaga KS 2016/90/2, överenskommelse 
Bilaga KS 2016/90/3, övriga bilagor till landstingets skrivelse 
Ledningsutskottets beslut 2016-05-31, § 118 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands 
län och Landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i 
länet, Bilaga KS 2016/90/2, samt 
filt beslutet gäller under förutsättning av att Riksdagen före utgången av år 2016 
beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den regionala utveck
lingen från och med 2017. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt godkänna överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands 
län och Landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i 
länet, Bilaga KS 2016/90/2, samt 

att beslutet gäller under förutsättning av att Riksdagen före utgången av år 2016 
beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den regionala utveck
lingen från och med 2017. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

.li Jh/ 
Jl(\fJ'-.J 

Utdragsbestyrkande 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2016 -01;- 2 l 
l<ommunema i lfästmanianil 
landstinget Västmanland 

Dlar/enr 
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Samverkansstruktur för kommunerna odn i,m!lstirnget/regåornern å frågor som stiidjer regiornal 1Jt11eckli11g 

Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret från 

staten från den 1januari 2017. Samtliga länets kommuner har i ett remissförfarande 

tillstyrkt landstingets ansökan. I departementspromemorian, DS 2015:5, lämnades 

förslag till den lagändring som behövs. Regeringen beslutade den 14 april om en 

lagrådsremiss med förslaget att Västmanland får ta över det regionala 

utvecklingsansvaret. En proposition kommer efter lagrådets hantering till riksdagen 

för beslut antingen i maj eller i oktober 2016. Sannolikheten är med dessa beslut 

mycket stor att landstinget får det regionala utvecklingsansvaret från den 1 januari 

2017. Det betyder att landstinget får ansvar för att 

• arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet, RUP 

• samordna insatser för att genomföra denna strategi 

• besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas 

• följa upp, utvärdera & redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen 

• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 

• upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur. 

En politisk styrgrupp är tillsatt av partierna i länet för att leda arbetet med att bilda 
Region Västmanland. Gruppen består av fem representanter från kommunerna, 
gruppledarna för de partier som finns representerade i landstingsstyrelsen samt 
landstingsfullmäktiges ordförande. Samma personer som finns i Vl<L:s styrelse har 
utgjort referensgrupp i arbetet och flera workshops har genomförts för att diskutera 
och förankra förändringen. Vid dessa diskussioner har det tydliggjorts att flertalet av 
de samverkansfrågor som idag hanteras inom VKL är nära knutna till och påverkar 
den regionala utvecklingen. Slutsatsen har därför blivit att även dessa frågor ska 
hanteras i en samverkansstruktur som knyts till landstingets/regionens organisation. 

Styrgruppens förslag till samverkansstruktur i Västmanland meHa__n.kommunerna och 
landstinget/regionen, som ska gälla från år 2017, har varit utsänt på remiss till 
kommunerna och landstinget. Utifrån inkomna synpunkter har styrgruppen reviderat 
förslaget till överenskommelse som kommunerna och landstinget ska teckna, bilaga 
1. I bilaga 2.finns en sammanställning över remissvaren och hur styrgruppen hanterat 
dessa. I bilaga 3 finns den tjänsteskrivelse som legat till grund för styrgruppens 
ställningstagande. 

Post~rlrnss Besöks adress Telefon, vxl Org Nr 

232100-0172 
VATnr 

SE237!CI0017201 

E-post 

www.landstinget@ltv.se 
Webbadress 

;..2ndstinget Västmanland Landstingshuset, ing 4 021-17 30 00 

72189 Västerås 021-17 45 09 www.ltv.se 
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I förslaget till överenskommelsen fastställs hur de ekonomiska mellanhavandena för 
samverkan ska hanteras. I bilaga 4 finns en sammanställning som redovisar hur 
ekonomin kommer se ut år 2017. 

Länets kommuner och landstinget ombeds att senast den 30 juni 2016 teckna den 

bilagda överenskommelsen. Besluten ska villkoras av att riksdagen innan utgången av 

år 2016 har beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den 

regionala utvecklingen från och med 2017. 

Frågor med anledning av förslaget kan stä llas till projektledaren Mona Boström, 

mona@monabostrom.se, tel 070-37155 59. 

Protokollsutdrag med beslut om godkännande av överenskommelsen skickas till 

Landstinget Västmanland, LF/LS sekretariat, 721 89 Västerås. 

Ot!l'«at~ 
Denise Norström 

Landstingsstyrelsen ordförande och ordförande i styrgruppen 
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Öy~renskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län 
och Landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor som stödjer regional 
utveckling i länet 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2017. 
Beslutad av kommunfullmäktige i Arboga den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Fagersta den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Hallstahammar den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Kungsör den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Köping den 

Beslutad av kommunfullmäktiga i Norberg den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Sala den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Surahammar den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Västerås den 

Beslutad av landstingsfullmäktige i Västmanland den 

1. Samverkan för utveckling i länet 

ÄLA KOMMUN 
KOftlmunstyrelsens förva!tning 

lnk. 2016 -f;!;- 2 'i 
Dlarlenr 

1ct 

Ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och Landstinget/Region Västmanland är en 
förutsättning för en framgångsrik utveckling i hela länet. Kommunerna och regionen är överens om 
att gemensamt ta ansvar för och vara aktiva för att stödja utvecklingen i he la länet. Flertalet 
uppgifter för kommunerna och regionen har en inbördes koppling till varandra. I och med denna 
överenskommelse skapas organisatoriska förutsättningarna för en akt iv samverkan och dialog. 

2. Strategisk regional beredning 
En strategisk regional beredning inrättas mellan länets kommuner och regionen för information, 
samråd och samverkan i frågor som är av gemensamt intresse och som anges nedan. 

2.1 Uppgifter för den strategiska regionala beredningen 
Den strategiska regionala beredningens uppgifter är 

• Samråda, samordna och lämna förslag i frågor som är strategiska och viktiga för regionens 
utveckling och som regionen ansvarar för. 

• Samråda, samordna och lämna förslag i de frågor som är av betydelse för länets utveckling 
och där regionen och kommunerna har sitt respektive ansvar. Exempel på detta är avtals
och policyfrågor inom hälso- och sjukvården . 

• Vara ett forum för kommunal och regional omvärlds- och intressebevakning. 

Obligatoriska uppgifter är att bereda regionalt utvecklingsprogram, länst ransportplan, regionalt 
tillväxtprogram (Affärsplan Västmanland), regional kulturplan, kollektivtrafik, folkhälsopolicy och 
gemensamma EU-frågor. 

2.2 Den strategiska regionala beredningens sammansättning 
Den strategiska regionala beredningen är organisatoriskt knuten till regionstyrelsen. Beredn ingen 
består av minst 25 ledamöter och kan som mest bestå av 30 ledamöter. Ledamöterna utses på 
följande sätt 



• Varje kommun utser två ledamöter, där den ena ledamoten är kommunstyrelsens 
ordförande och den andra är ledande företrädare för oppositionen i kommunen. 

• Regionen utser minst fem ledamöter och maximalt 10 ledamöter. Tre ledamöter utgörs av 
regionstyrelsens presidium och de övriga ledamöterna utses på ett sådant sätt att samtliga 
partier som är representerade i regionstyrelsen har minst en ledamot i beredningen (hänsyn 
ska då även tas till vilka partier som blir företrädda genom ledamöterna från kommunerna) 
samt att beredningen speglar den politiska majoriteten i.regionen. 

• Regionen utser beredningens ordförande bland sina majoritetsledamöter och en vice 
ordförande bland sina oppositionsledamöter. Kommunerna utser en le vice ordförande 
bland sina majoritetsledamöter och ytterligare en vice ordförande bland sina 
oppositionsledamöter. Ordförandena utgör tillsammans beredningens presidium och har 
uppgiften att leda och planera beredningens arbete. 

• Den strategiska regionala beredningen har inga ersättare. 

• Om inte annat beslutas vid utseendet är den första mandattiden för ledamöterna från den 1 
januari 2017 till och med den 31 december 2018. Därefter är mandattiden fyra år från den 1 
januari året efter det att allmänna val till kommun- och landstingsfullmäktige hållits. 

2 

Den strategiska regionala beredningen kan adjungera sakkunniga. Adjungerad sakkunnig har närvaro
och yttranderätt. 

2.3 Den strategiska regionala beredningens arbetsformer, beslut med mera 
Den strategiska regionala beredningen sammanträder minst sex gånger per år. Sammanträde ska 
därtill hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta. 

Ordföranden svarar för kallelse. 

Kallelse ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses behandlas och 

åtföljas av de handlingar som ordföranden bestämmer. Kallelse ska skickas ut 14 dagar före 
sammanträdet. 

Den strategiska regionala beredningen kan besluta om rekommendationer till regionen och 
kommunerna. Beredningen ska eftersträva konsensusbeslut utifrån syftet att stödja utvecklingen i 
hela länet. 

Vid sammanträde med den strategiska regionala beredningen ska protokoll föras som undertecknas 
av ordförande och justeras av en utsedd ledamot. 

Protokoll från den strategiska regionala beredningen expedieras till Region Västmanlands styrelse 
och kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Västmanlands län samt till den som berörs av ett 
ärende. 

3. Tillsättande av politiska samverkansgrupper 
Den strategiska regionala beredningen kan tillsätta och avsluta fasta eller tillfälliga politiska 
samverkansgrupper kring olika verksamhetsområden/frågeställningar. 

Uppdrag;sammansättning och formerna för de politiska samverkansgrupperna beslutas av den 
strategiska regionala beredningen i samband med tillsättande av grupperna. 



Inför starten av den strategiska regionala beredningen år 2017 inrättar landstingsstyrelsen på prov 
tre politiska samverkansgrupper under perioden 2017-2018. Grupperna ska ha följande uppdrag 

• En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom området 
hälsa, vård och omsorg. 

• En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom 
området socialtjänst, skola och vård. 

• En grupp som ska hantera regionala kulturfrågor. 

Samverkansgruppernas uppdragsbeskrivning och antalet ledamöter ska, efter förslag från 
styrgruppen för regionbildningen, fastställas av landstingsstyrelsen senast i november 2016. 

4. Andra samverkansformer 
Kompletterande samverkansformer och mötesplatser ska utvecklas av regionen. Formerna kan till 
exempel vara länsdelssamråd, temadagar, konferenser och seminarier. 

5. Ekonomi med mera 

3 

Regionen svarar för sekreterarfunktion, arkiv och administrativa kostnader för den strategiska 
regionala beredningen och fasta eller tillfälliga politiska samverkansgrupper som tillsatts av 
beredningen. Vid starten år 2017 svarar regionen även för de politiska samverkansgrupperna som 
tillsatts av landstingsstyrelsen. 

Regionen och kommunerna svarar för sammanträdesarvoden och övriga ersättningar till sina 
ledamöter i den strategiska regionala beredningen och i de politiska samverkansgrupperna. 

Kostnaderna för samverkan i enlighet med denna överenskommelse fördelas mellan kommunerna 
och regionen. Grundprincipen är att kommunerna står för cirka 2/3 av kostnaderna och regionen står 
för cirka 1/3. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna görs utifrån folkmängd året innan. 
Kostnadsnivån för samverkan fastställs inför 2017 utifrån de samverkansuppgifter som då överförs 
från VKL. Ersättningen från kommunerna till regionen ska erläggas med 50 % senast den 1 februari 
och med 50 % senast den 1 augusti innevarande verksamhetsår. Kostnaderna uppräknas årligen 
under mandatperioden med landstingsprisindex, LPI. Inför en ny mandatperiod görs en ny 
bedömning av kostnadsnivån för denna samverkan. 

Samverkansprojekt kan drivas med stöd av externa bidrag som ett komplement till ovanstående 
finansiering. 

6. Stöd från tjänstepersoner 
Regiondirektören ansvarar för att det tas fram väl beredda.och processade tjänsteförslag till den 
strategiska regionala beredningen. Regiondirektören tillsammans med kommuncheferna kommer att 
vara det strategiska övergripande ledningsorganet på tjänstemannasidan inför den strategiska 
regionala beredningen. I tjänstepersonernas uppdrag ingår att stödja de politiska 
samverkansgruppernas arbete och föra en dialog om underlag och förslag inom sakområdena. 

7. Ändring av denna överenskommelse 
Denna överenskommelse gäller tillsvidare. Ändringar i överenskommelsen förutsätter enighet och 
beslut i regionens och kommunernas fullmäktigeförsamlingar. 
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Överenskommelsen upphör att gälla om någon av kommunerna eller regionen beslutar att frånträda 
överenskommelsen om samverkan. I samband med att överenskommelsen upphör ska särskild 
överenskommelse träffas om fördelning av upplupna och kvarvarande kostnader. 
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Förslag till samverkansstruktur för kommunerna och regionen i frågor som 
stödjer regional utveckling 

Inkomna synpunkter och styrgruppens beslut 
Kommunerna Västerås, Sala, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Kungsör har lämnat 
synpunkter på styrgruppens förslag. Alla utom Skinnskatteberg uttalar i sina svar i grunden ett 
stöd för den föreslagna samverkansstrukturen. Övriga framförda synpunkter kommenteras nedan 
med hänvisning till aktuell punkt i förslaget till överenskommelse. 

2.2 Den strategiska regionala beredningens sammansättning 
Fagersta menar att kommunerna kan representeras av kommunstyrelsens ordförande. Sala har 
synpunkter på representationen från landstinget/regionen och menar att konstruktionen för att 
få småpartierna representerade i beredningen är fel. Kungsör har också synpunkter på den 
konstruktionen. 

Styrgruppen beslutade att förslaget till representationen i beredn ingen ska ligga fast med 
hänvisning till att det skapar utrymme för en bredare politisk förankring. 

2.3 Den strategiska regionala beredningens arbetsformer, beslut med mera 
Skinnskatteberg har föreslagit att skrivningen i fjärde stycket "Besluten är inte formellt bindande 
men kommunerna och regionen är i och med denna överenskommelse eniga om att fö lja och 
genomföra de beslut som fattas i beredningen" ska tas bort. Sala fra mför samma synpunkt. 
Motivet är att de anser skrivningen strider mot det kommunala självstyret. Fagersta resonerar 
kring samma fråga och föreslår ett förtydligande. 

Den aktuella skrivningen har tillkommit utifrån kommunernas starka önskan om att markera sin 
möjlighet att påverka besluten i de regionala frågorna som landstinget tar över från staten. 
Landstinget/regionen kommer fatta de formella besluten när det gä ller RUP och de övriga 
frågorna som tas över från staten. Skrivningen har varit ämnad som en avsiktsförklaring där 
landstinget/regionen självklart har kvar sitt självstyre, men där man i och med skrivningen talar 
om att avsikten är att följa den rekommendation som beredningen lämnar. På samma sätt är det 
när det gä ller tex förslag till överenskommelser i samverkansfrågor som den strategiska 
~eredningen rekommenderar kommunerna och landstinget/regionen. Besluten fattas i 
kömmunerna och landstinget/regionen, men avsikten är att alla ska följa den rekommendat ion 
som beredningen lämnar. 

Styrgruppen diskuterade två alternativ till hantering av dessa synpunkter. Ett alternativ var att 
justera skrivningen enligt nedanst ående förslag för att det inte ska råd a någon tvekan om att 
ingen kan sätta sig över det kommunala självstyret i kommunerna och regionen. 

"Besluten är inte formellt bindande, det är kommunerna och regionen som fattar de formella 
besluten. Avsikten är att företrädarna i den strategiska regionala beredningen ska verka för att 
beredningens förs lag fö ljs och genomförs." 

Det andra alternativet var att skrivningen t as bort utan att ersättas. 
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Styrgruppen beslutade att skrivningen ska tas bort med hänvisning till att det är självklart att 
företrädarna i den strategiska regionala ber.edningen ska verka för att beredningens förslag följs 
och genomförs. 

5. Ekonomi med mera 
Fagersta föreslår att regionen svarar för sammanträdesarvoden och övriga ersättningar till 
ledamöterna i den strategiska regionala beredningen. 

Styrgruppen beslutade att förslaget i remiss utgåvan ska ligga fast. Det är tydligast och mest 
rättvist att respektive kommun och landstinget/regionens arvodesregler gäller för sina respektive 
deltagare i den strategiska regionala beredningen och att de också så står för arvoden och övriga 
ersättningar. Inget särskilt arvode är tänkt för ordförandena i den strategiska regionala 
beredningen, då det bedöms ingå i det uppdrag som var och en har i sitt grunduppdrag. 

Andra synpunkter 
Utöver synpunkter på förslaget till överenskommelse finns det i remissvaren synpunkter och 
frågor som angränsar till överenskommelsen och som kommenteras nedan. 

Synpunkter kring ett eventuellt framtida VK 
Norberg och Sala förespråkar aweckling av VKL och att det inte bildas något nytt formellt organ 
för de mellankommunala frågorna, typ VK. Fagersta är inne på samma linje och diskuterar om 
regionen ska skapa en arena för de mellankommunala frågorna. 

Hur den mellankommunala samverkan löses är en fråga för kommunerna. Synpunkterna ger inte 
stöd för att ändra i styrgruppens förslag om vilka uppgifter som ska finnas inom ramen för 
samverka nsstru ktu ren. 

Storregionfrågan 
Norberg tar i sitt svar upp frågan om det är möjligt att ta med samverkansstrukturen eller delar av 
den in i den föreslagna "mellersta" storregionen. 

Det är för tidigt att uttala sig om hur en eventuell framtida storregion kan utformas och hur 
samverkan kan organiseras inom den. Däremot har styrgruppen uttalat att Västmanland ska ta 
med sig sina erfarenheter från samverkan in i en eventuell storregion. 

Samverkan med länsstyrelsen 
Fagersta frågar i sitt svar på vilket sätt länsstyrelsen medverkar i diskussionerna. 

Det finns en nära samverkan-med länsstyrelsen i processen att bilda region. Landshövdingen har 
en öppen och positiv dialog med landstingsstyrelsens ordförande. Länsstyrelsen har svarat 
positivt på förslaget att Västmanland tar över det regionala utvecklingsansvaret och har också 
pekat på det goda samarbetet som finns i.länet. Länsrådet deltar tillsammans med ledande 
tjänstemän i den så kallade kärngruppen. Det pågår också ett arbete tillsammans med 
företrädare för länsstyrelsen, VKL och landstinget för att förbereda överföringen av uppgifterna 
från länsstyrelsen. Tjänstemännen har även-påbörjat en dialog om att regionen och länsstyrelsen i 
en avsiktsförklaring ska komma överens om hur det fortsatta samarbetet efter 2017 ska 
utformas. 

Enligt uppdrag 
Mona Boström, projektledare 
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Samverkansstrukturen för regionen och kommunerna samt 
förslag till hantering av den mellankommunala samverkan 

1. Styrgruppen vill ha ett underlag inför beslut 
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Styrgruppen har gett tjänstemännen i uppdrag att redovisa vilka uppgifter som VKL 
har idag och hur dessa kan hanteras efter regionbildningen 2017. Uppdraget har 
förtydligats vid styrgruppens möte den 23 november. Styrgruppen vi ll ha en 
redovisning av alternativa samverkansformer för de mellankommunala frågorna, 
varav en av dessa ska vara inom paraplyet Regionen. I underlaget ska även förslag på 
eventuella fasta sakberedningar presenteras. 

I dokumentet "Beskrivning av VKL:s uppdrag i samband med bildandet av 
regionkommun i Västmanland, 2015-09-18, har VKL:s stadgar och den polit iska 
ledningen och styrningen redovisats1. I dokumentet " Utökad beskrivning av 
uppdrag/verksamheter på Västmanlands kommuner och landsting, VKL", 2015-11-19, 
har VKL:s direktör kompletterat underlaget2. Med utgångspunkt från framtaget 
underlag, de i Västmanland förda diskussionerna och erfarenheter från andra 
regioner redovisar kärngruppen3 nedanstående förs lag. Förslaget är utarbetat av 
projektledaren på uppdrag av kärngruppen. Hela kommunchefsgruppen har haft 
möjligheter att lämna synpunkter på underl aget. 

Förslaget till samverkansstruktur beskriver i detta skede samverkan mellan regionen 
och kommunerna. I det fortsatta arbetet behöver strukturen komplet teras med en 
beskrivning av samverkan med de övriga aktörerna på den regionala 
utvecklingsarenan. Det gä ller länsstyrelsen, som fortsatt kommer vara en viktigt 
samarbetspartner, högsko lan, näringslivets företrädare, civi lsamhället med fl era samt 
andra partners utanfö r länet. 

2. Inga uppgifter ska ramla mellan stolarna 
Utgångspunkten är att inga av VKL:s uppgifter ska ramla mellan stolarna efter 2017. 
Det ska bli tyd ligt hur olika uppgifter ska hanteras och vem som få r ansvar för vad. 
Vid de workshops som genomförts med po litiken under 2015 har man t ryckt på att 
de erfarenheter som finns från samarbet et inom VKL ska tas till vara . Det finns i 
Västmanland en fördel inför region bildningen, då man har tränat i samverkan och 
samarbete inom ramen för VKL:s arbete i m_å nga år. Både politiker och 
tjänstepersoner har en gedigen erfarenhet ·av samarbetet och har också successivt 
ökat förtroendekapitalet sinsemellan. 

Slutsatsen har också varit att man med den utgångspunkten kan göra en försiktig 
nystart inom ramen fö r regionen. Det är ett tillfälle att ytterligare utveckla formerna 

1 . 
Bilaga 1. 

2 . 
Bilaga 2. 

3 
Anders Åh lund, Monika Eriksson Berti lsson, Bo Dahlöf, Jerker Parksjö, Mats Gunnarsson och Maria Ek. 
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för samverkan och förtydliga samverkansstrukturerna. Samtidigt har man varit tydlig 
med att en förändring kräver fingertoppskänsla. Mantrat har varit "Kasta inte ut 
barnet med badvattnet". 

I tjänstemannaunderlaget från VKL står det så här om verksamhetsöverskridande 
samarbete. 

"Under senare tid har vårt arbete mer och mer definierats som 
verksamhetsöverskridande arbete vilket innebär att frågor inom ett sakområde ofta 
har kopplingar till ett eller flera andra områden. När länet utvecklar folkhälsan så 
behövs aktiviteter inom tex skolan (sko/hälsan) samordnas med psykiatrin (BUP
insatser) och primärvården i landstinget. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen är 
mogen att ta ett steg mot regional samordning för att motsvara förväntningar i 
RUP:en. 

En slutsats från denna skrivning är att samverkan inom regionen behöver utformas så 
att det gränsöverskridande arbetet kan stödjas på bästa sätt. En alltför strikt 
indelning av samverkan i olika sakområden kan motverka det gränsöverskridande 
samarbetet. 

I VKL:s tjänstemannaunderlag står också följande beskrivning av deras uppgifter; 

"Verksamhetsområden beräri de flesta /dl/ både kommuner och landsting och även 
om den del frågor till synes ses som mellankommunala så är det frågor som i hög 
grad påverkar eller påverkas av det regionala utvecklingsarbetet, om regionen vill 
äka utbildningsnivån i länet och minska ungdomsarbetslösheten så finns det en 
naturlig koppling till hur vi utvecklar våra gymnasieskolor eller vuxenutbildning." 

Ovanstående beskrivning gör att det i tjänstemannaunderlaget från VKL inte pekas ut 
några uppgifter som betraktas som enbart mellankommunal samverkan. 
Bedömningen är dock att det vid en närmare genomgång av nätverken och de frågor 
som hanteras i beredningarna går att peka ut frågor som kan ses som enbart 
mellankommunal samverkan. Det kan exempelvis vara erfarenhetsutbyte inom 
socialtjänsten, utveckling av ett gemensamt gymnasieförbund, utvecklingsarbete 
inom förskolan, samverkan inom park- och idrott, VA-frågor, räddningstjänst mm. 

3. Formerna för framtida samverkan mellan regionen och kommunerna -
förslag 
I diskussionerna ha·r cl~t framförts önskemål om att tydliggöra vad de olika formerna 
för samverkan ska ha för ansvar och funktion. I den nuvarande strukturen är det inte 
självklart vad rollen för beredningarna och nätverken är. I nedanstående förslag görs 
därför ett försök att tydliggöra hur man kan tänka utifrån ansvar och uppgifter för de 
olika samverkansformerna vid regionbildningen. 
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3.1 Strategisk regional beredning föreslås bli basen för samverkan 
När regionen får ansvar för vissa statliga regionala utvecklingsfrågor blir 
regionfullmäktige formellt ansvarig för dessa uppgifter•. I praktiken kommer 
regionstyrelsen vara det organ som hanterar de flesta regionala utvecklingsfrågorna. 
Förslaget är att en strategisk regional beredning inrättas för att bereda och lämna 
förslag i de strategiska regionala utvecklingsfrågorna. Det kan vara de regionala 
utvecklingsfrågorna som regionen övertagit från staten och som ska beslutas av 
regionen eller kollektivtrafikfrågorna som beslutas av kollektivtrafiknämnden. Men 
det kan också vara frågor som handlar om överenskommelser, gemensamma 
projektsatsningar, riktlinjer eller likalydande remissvar för regionen och 
kommunerna. Beredningen lämnar i dessa fall förslag till beslut som fattas av både 
regionen och kommunerna. 

Genom sina ledamöter i beredningen tar regionen och kommunerna tillsammans i 
den strategiska regionala beredningen ansvar för att driva de gemensamma frågorna 
till nytta för hela länet. Det innebär att ta ansvar för att förankra beredningens 
diskussioner och förslag hos sina respektive huvudmän. I samverkansavtal skrivs det 
in att parterna förbinder sig att följa de förslag som den strategiska beredningen 
fattat beslut om. 

Alla regionala utvecklingsuppgifter som tas över från staten ska hanteras i den 
strategiska beredningen. Många av dessa har direkt koppling till de uppgifter som 
sköts inom VKL under rubriken Regionalt utvecklingsarbete. Även dessa ska med 
självklarhet hanteras av regionstyrelsen och den strategiska regionala beredningen. 
Detsamma gäller VKL:s uppgifter digital agenda/e-samhället, som på ett tydligt sätt är 
kopplade till regional utveckling och RUP. Även frågorna knutna till strukturfonderna 
är självklara här. Om den strategiska beredningen i sin uppgiftsbeskrivning tar sin 
utgångspunkt i RUPen kommer det bli relativt enkelt att avgränsa arbetet och 
prioritera de strategiska frågorna. Näringslivsfrågorna och strategiska folkhälsofrågor 
ryms naturligt här, liksom arbetsmarknad, lärande och kompetensförsörjning. 

Beredningen föreslås ha fem ledamöter från regionen och två ledamöter från varje 
kommun. Ordförande i kollektivtrafiknämnden adjungeras vid behov, liksom annan 
företrädare då det bedöms lämpligt. Det kant ex vara folkhälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande, om regionen valt att ha kvar den beredningen i 
sin organisation . 

. - '-Det blir regiondirektörens uppgift att ansvara för att det tas fram väl beredda och 
processade tjänstemannaförslag till den strategiska regionala beredningen. 
Regiondirektören tillsammans med kommuncheferna kommer att vara det 
strategiska övergripande ledningsorganet på tjänstemannasidan inför den strategiska 
beredningen. I tjänstemännens uppdrag ingår att stödja de politiska 
samverkansgruppernas arbete och föra en dialog om underlag och förslag inom 
sakområdena. 

4 
I bilaga 3 beskrivs de statliga uppgifter som landstinget kan få ansvar för vld region bildningen, utdrag ur DS 

2015:53. 
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3.2 En beredning ska bereda inför beslut 
Huvuduppgiften för en beredning är att den ska ansvara för att bereda frågor inför 
beslut. En beredning ska självklart vara en arena för diskussion, ge utrymme för olika 
synpunkter, initiativ och ideer. Men en beredning är inte en arena för allmänt 
informationsutbyte, utan den ska ha till uppgift att ta fram förslag som bedöms vara 
genomförbara och åstadkomma önskvärda effekter. 

3.3 Samverkan om kollektivtrafikfrågor är ett bra exempel 
Kollektivtrafiknämnden har utvecklat en väl fungerande formell och informell 
samverkan inom kollektivtrafikområdet. En del av samverkan sker i så kallade 
länsdelssamråd och det finns en löpande samverkan på tjänstemannanivå mellan 
kollektivtrafikförvaltningen och kommunernas tjänstemän. Den formella samverkan 
inför nämndbeslut sker i kollektivtrafikberedningen. Huvuddelen av kommunernas 
företrädare i denna beredning är samma företrädare som kommer finnas i den 
strategiska regionala beredningen. Av effektivitetsskäl föreslås därför att den 
formella beredningen av kollektivtrafikfrågorna sköts i den strategiska regionala 
beredningen när regionen har bildats. Kollektivtrafikberedningen läggs ned. 
Länsdelssamråden och den fortlöpande samverkan ska fortsätta på samma sätt som 
idag av kollektivtrafiknämnden och förvaltningen. Ytterligare ett argument för 
förändringen är att kollektivtrafikfrågorna är en del i deh infrastruktur som är viktig 
för länets utveckling, och infrastrukturfrågorna ska finnas på den strategiska 
regionala beredningens bord. 

3.4 Den regionala kulturplanen är ytterligare ett bra exempel på samverkan 
Utifrån samverkansmodellen har landstinget ansvaret för att i samverkan med 
kommunerna och andra intressenter utarbeta en regional kulturplan för länet. 
Uppfattningen är att samarbete inom kulturområdet fungerar mycket bra och kan 
också användas som bra exempel i regionen. Så här står det i den gällande 
kulturplanen: 

"Vi blir starkare om vi hjälps åt. När flera verksamheter arbetar tillsammans kan vi 
lära oss av varandra och till exempel hitta gemensam finansiering för det vi vill göra. 
Därför sker allt regionalt kulturutvecklingsarbete i samverkan - inom länet och med 
andra län, nationellt och internationellt. Länets kommuner, fria kultur utövare, 
civilsamhället (föreningar m fl} och företag deltar när vi utvecklar kulturen i 
Västmanland. Det regionala arbetet ger resultat i hela länet." 

Rent praktiskt bygger framgången på att tjänstemännen i landstinget har utvecklat 
ett nära samarbete med tjänstemännen i kommunerna och med andra 
kulturintressenter. Möten har skett på länsdelsnivå och lokala politiker har varit 
involverade i diskussionerna och framtagandet av planen. Kulturfrågorna har även 
diskuterats i kultur-fritid och idrottsberedningen, som är en beredning under VKL:s 
hatt. Denna beredning har dock administrerats och fått stöd av landstingets 
tjänstemän. När beredningen diskuterat idrottsfrågor, som inte bedömts vara av 
samma gemensamma intresse, har någon tjänsteperson från kommunerna bistått 
beredningen. 

Förslaget är att den regionala kulturplanen i den framtida regionen hanteras av den 
strategiska regionala beredningen. Kulturfrågorna bör rimligen betraktas som 
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strategiska för länets utveckling. Arbetsprocesserna och dialogen ska fortsätta på 
samma sätt som idag. 
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3.5 Istället för sakberedningar föreslås att tre fasta samverkansgrupper inrättas 
Den strategiska regionala beredningen ska ha ett beredande uppdrag, dvs lämna 
förslag till beslut, och koncentrera sig på de strategiska utvecklings- och 
framåtriktade regionala samverkansfrågorna. Alla förslag till beslut i gemensamma 
frågor ska lämnas av den strategiska regionala beredningen. Den ska inte användas 
för allmän information och/eller erfarenhetsbyte på en operativ nivå. 

Erfarenheterna från VKL:s beredningar tas till vara genom att föreslå att det inrättas 
politiska fasta samverkansgrupper med företrädare för regionen och kommunerna. 
Samverkansgrupperna ska inte bereda frågor inför beslut, det gör den strategiska 
regionala beredningen. Samverkansgrupperna får en viktig roll i den mer operativa 
samverkan och i erfarenhetsutbytet. 

Samverkansgrupperna får två huvud uppgifter 

• Identifiera och prioritera gränsöverskridande samverkansuppgifter och lämna 
synpunkter på förslag till överenskommelser, riktlinjer/rutiner och projekt som 
utarbetas av tjänstemännen. 

• Vara en arena för lärande och erfarenhetsutbyte. 

Förslaget är att det med start år 2017 inrättas tre fasta samverkansgrupper. 

1. En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom 
området hälsa, vård och omsorg. 

2. En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga 
inom området socialtjänst, skola och vård. 

3. En grupp som ska hantera regionala kulturfrågor. 

Förslaget är att den strategiska regionala beredningen inrättar samverkansgrupperna 
och fastställer deras uppdrag. Förslag till uppdragsbeskrivning för grupperna 
utarbetas under 2016. Antalet ledamöter i grupperna bör vara tillräckligt stort för att 
skapa en bred delaktighet. 

Motiv för att inrätta de fasta samverkansgrupperna 
1. De föreslagna områdena innehåller uppgifter där landstinget och 

kommunerna båda har ansvar för uppgifter som nära gränsar till varandra. 
Utifrån invånar- brukar- och patientperspektiv finns det stora fördelar om det 
sker ett samarbete i dessa gränsöverskridande uppgifter. 

2. Politikerna i VKLs beredningar, inom de föreslagna områdena, har markerat 
att det finns ett stort behov av att mötas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte 
och stödja den operativa samverkan. Företrädarna är sakkunniga inom sina 
respektive områden och har en större detaljkunskap än vad 
kommunstyrelsens ordförande i normalfallet kan ha. 

3. De aktuella uppgiftsområdena är inte några tillfälliga områden eller projekt, 
det är uppgifter/ansvar som finns permanent och där samverkan behöver 
utvecklas successivt. 

4. En kontinuerlig samverkan bygger tillit mellan parterna, vilken är en viktig 
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faktor för framgång. VKL:s beredningar har historiskt byggt denna tillit och 
medverkat till att samverkan i länet i många avseenden varit framgångsrik. 

3.6 Tillfälliga samverkansgrupperinrättas vid behov 
Den strategiska regionala beredningen ska också ha möjlighet att tillsätta tillfälliga 
samverkansgrupper. Syftet är då att kraftsamla kring någon prioriterad sakfråga 
under en avgränsad period. Som .exempel kan nämnas att integrationsfrågorna skulle 
kunna vara en sådan fråga som man låter en särskild tillfällig samverkansgrupp 
arbeta med. Ett annat exempel kan vara att prioritera och fokusera på omvärlds
/framtidsfrågor. Utgångspunkten är då att det finns behov av att lyfta blicken, tänka 
mer långsiktigt och få hjälp med att tolka vilka omvärldshändelser som kan påverka 
länet. 

De tillfälliga samverkansgrupperna kan utifrån frågeställningen utformas på olika 
sätt. Grundtanken är en bred representation från både regionen och kommunerna 
men man kan också tänka sig att arbeta med länsdelsrepresentation. 

Motiv för tillfälliga samverkansgrupper 

1. Tillfälliga grupper gör samverkan smidigare och mer snabbfotad. 
2. Vissa frågor kräver kraftsamling under en avgränsad period. 
3. Det är lättare att prioritera och fokusera de viktigaste 

samverkansfrågorna om man etablerar samverkansgrupper vid behov 
och inte utgår från fasta grupper. 

4. Tillfälliga grupper kan ha lättare att bidra med nytänkande. 

3.7 Nätverken ska ges en tydlig funktion 
VKL administrerar idag ett stort antal nätverk för tjänstepersoner'. Nätverken har 
olika uppgifter och det är inte alltid helt tydligt uttalat på vems uppdrag de arbetar 
och vad huvudsyftet med nätverket är. Det kan vara erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och/eller konkret operativt samarbete. Nätverken är i de flesta 
fallen fasta, men kan även vara tillfälliga. 

Inför regionbildningen behövs en genomgång av alla nätverk och deras 
uppdrag/funktion. LD/kommunchefsgruppen avser att göra den genomgången av 
befintliga nätverk för tjänstepersonerna inför regionbildningen. Funktion och 
sammansättning ska klargöras och de grupper som bedöms ge en reell nytta inrättas i 
den nya samverkansstrukturen. Regionen föreslås ta ansvar för att administrera de 
gränsöverskridande nätverken mellan regionen och kommunerna. Hur 
administrationen av nätverk som är till enbart för kommunala tjänstepersoner löses, 
får diskuteras i samband med beslut om den mellankommunala samverkansarenan. 

3.8 Projekt ska startas och drivas efter beslut 
Ett stort antal gemensamma projekt har drivits under åren i VKL:s regi. Under senare 
år har flera av dessa projekt kommit till utifrån nationella initiativ och med nationell 
finansiering. Det finns all anledning att tro att det även framöver kommer finnas 

s 
I bilaga 4 finns en sammanställning av befintliga nätverk. 
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behov av att driva gemensamma projekt. Då ett projekt startar ska uppdragsgivaren 
vara tydlig med uppdraget, projektorganisation och övriga förutsättningar. Projektet 
slutredovisas till uppdragsgivaren och projektet avslutas efter slutfört uppdrag. 

3.9 Arbetsgrupper ska vara tillfälliga och tidsbestämda 
Av och till har det via VKL tillsatts arbetsgrupper för att lösa en särskild uppgift. 
Grupperna har bestått av politiker eller av tjänstepersoner. Även i framtiden kan det 
finnas behov av att tillsätta arbetsgrupper som ska utföra sitt uppdrag inom en 
bestämd tidsram och gruppen upphör då uppdraget är slutfört. 

3.10 Rådsformen finns också och ska ses över 
Samverkan på tjänstemannasidan sker idag även i andra former, tex 
demenssamverkansråd, palliativt råd, förvaltarråd för IT-system och strategiskt 
kund råd. Då man gör översynen av nätverken ses även denna form över. 

3.11 Fortsätt med temadagar, konferenser och seminarier 
I VKL:s regi har man fortlöpande arrangerat temadagar, konferenser och seminarier 
för att stödja kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte, samarbete och stimulera till 
utveckling. VKL har också arrangerat studieresor med samma syfte. Vid de flesta av 
dessa arrangemang har målgruppen varit både landsting och kommuner. Behovet av 
att anordna den här typen av mötesplatser kommer kvarstå efter regionbildningen 
och är ett viktigt kitt för samverkan i regionen. Senast vid presidiekonferensen i 
Aronsborg i oktober 2015 konstaterade VKL:s ordförande att nästa presidiekonferens 
kommer hållas i regionens regi år 2017. Det är naturligt att regionen tar ansvar för att 
anordna även andra temadagar och konferenser för politiker och tjänstemän i 
regionen och kommunerna. 

3.12 Taltidningen är en specialfråga 
Taltidningen som sköts av VKL kan inte betraktas som en strategisk uppgift, det är en 
ren produktion. Förmodligen kan man på sikt ifrågasätta formatet, då den tekniska 
utvecklingen skapar nya möjligheter. Det rimliga är att samtliga offentliga organ inom 
en snar framtid kan förmedla information till invånarna på ett sådant sätt, att även 
personer med funktionsnedsättning har tillgång till samma information. I awaktan på 
att man kan använda ny teknik är förslaget att uppdraget Taltidning förs över till 
regionen. Taltidningen är till för invånarna i länet och innehåller information om vad 

som händer i regionen och kommunerna. 

4. Arbetsprocesserna_är lika viktiga som organisationen 
I diskussionerna om den framtida samverkan har vikten av bra arbetsprocesser 
framhållits. När de nya arbetsprocesserna utarbetas ska man ta vara på de 
erfarenheter som finns, både de goda exemplen men också från de processer som 
man vill förbättra. Man behöver bland annat ställa sig följande frågor och utifrån dem 

göra en beskrivning av arbetsprocesserna; 

• Hur samverkar tjänstemännen vid framtagande av underlag? 

• Hur samverkar politikerna? 
• Hur skäts dialogen mellan regionen och kommunerna under hela 
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beredningsprocessen? 
• Hur sköts dialogen med andra aktörer? 
• Hur synkroniseras tidplaner för att åstadkomma smidiga beslutsprocesser? 
• Hur skapas en reell delaktighet och inte bara möjlighet att lämna synpunkter på 

färdigaförslag? 

Då formerna för samverkansstrukturen har fastställts kan man börja arbetet med att 
utveckla de arbetsprocesser som ska fungera efter år 2017. I beskrivningen av 
processerna behöver det bli tydligt hur både politiker och tjänstemän förväntas 
arbeta för att samverkan ska utvecklas. 

5. Samverkansarenan för de mellankommunala frågorna 
Det kommer även efter regionbildningen finnas samverkansfrågor som är 
mellankommunala och där det inte finns anledning för regionen att delta. 
Bedömningen är dock att det är en relativt liten del avVKL:s uppgifter som utgör 
enbart mellankommunal samverkan. Styrgruppen har bett tjänstemännen visa på 
alternativa arenor för den mellankommunala samverkan, även om det i första hand 
är en fråga för kommunerna. Vilka frågor/uppgifter som ska hanteras på den 
mellankommunala arenan får visa sig i ett senare skede. Först behöver man fastställa 
regionens uppgifter och den regionala samverkansstrukturen. 

5.1 De nybildade regionerna har valt regionparaplyet 
Ett alternativ till lösning för de mellankommunala frågorna kan vara att göra som de 
hittills bildade regionkommunerna. De år 2015 nybildade regionerna har valt att lösa 
de mellankommunala samverkansfrågorna på följande sätt; 

• Kommunerna har delat på ansvaret mellan sig för vissa mellankommunala 
samverkansfrågor, tex att leda och administrera nätverk. 

• Regionen har tagit på sig ansvaret för att tillhandahålla en mötesplats för 
kommunerna och hjälpa till med att administrera vissa utpekade uppgifter åt 
dem. 

Huvudskälen till att de nybildade regionerna valt dessa lösningar är att man inte har 
velat ha dubbla samverkansorgan och att man sett effektivitetsvinster ur 
administrationssynpunkt genom denna lösning. Region Halland har arbetat på 

samma sätt och har efter en mandatperiod inte sett anledning att ändra på denna 
konstruktion. 

5,2 Storregionerna har kvar sina regionförbund 
Ett annat alternativ är att inrätta ett kommunförbund för de mellankommunala 

frågorna. De sedan 1999 inrättade storregionerna, Skåne och VGR, har båda flera 
kommunförbund som arena för de mellankommunala frågorna. Erfarenheterna från 
dessa regioner är att de med hänvisning till det stora antalet kommuner inom 

regionen finns behov av särskilda kommunförbund för samverkan. Vissa företrädare 
framhåller dock att samverkan i de regionala utvecklingsfrågorna har blivit tungrott 
med denna lösning. 
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5.3 En ideell förening kan vara ett alternativ 
Ytterligare en möjlighet är att kommunerna bildar en ideell förening som arena för de 
rent mellankommunala frågorna. Rent formellt är detta en enkel lösning och kan 
mycket väl fungera i Västmanland. Det blir ett VK, dvs. en förening utan regionen. 
Utmaningen blir att kunna tillhandahålla tillräckligt med kompetens från 
tjänstepersoner som stöd till föreningen. Samma sak gäller om man bestämmer sig 
för att inrätta ett kommunförbund. Alla tjänstepersoner som idag arbetar på VKL 
använder huvuddelen av sin tid till de gränsöverskridande samverkansuppgifterna. 
Det betyder att det skulle krävas ett stort mått av fiffighet om ett förbund eller en 
förening skulle bli effektivt. Om man väljer en sådan lösning kan ett alternativ vara 
att man köper delar av tjänstepersoner från regionen. 

5.4 Vilken är den mest effektiva lösningen? 
Rekommendationen från kärngruppen är att välja en lösning som gör att behoven av 
mellankommunal samverkan tillgodoses samtidigt som man får en effektiv och 
kompetent administration. VKL:s medarbetare bedömer att risken för 
lojalitetskonflikter är små, även om man som tjänsteperson i regionen skulle arbeta 
med både de gränsöverskridande samverkansfrågorna och med de 
mellankommunala frågorna. Erfarenheter från att arbeta så finns redan idag hos 
VKL:s medarbetare. 

På uppdrag av kärngruppen 

Mona Boström 
projektledare 
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Finansiering av Landstinget/region Västmanlands regionala 
utvecklingsarbete och därtill hörande samarbete med 
kommunerna 

Denna PM är framtagen för att kommunerna och landst inget ska kunna bedöma sina 
kostnader för samverkan i regionen från 2017 utifrån det förslag till 
samverkansstruktur som utarbetats av styrgruppen. Siffrorna är fra mtagna i 
samarbete med VKL och avstämda med det underlag som länets ekonomer tog fram i 
augusti 2015. Skillnaden jämfört med arbetsgruppens fö rslag är att siffrorna utgår 
från budget 2016 istället för budget 2015. Hänsyn är också taget till att styrgruppen 
föreslår att de rent mellankommunala frågorna inte ska hanteras i den regionala 
samverkansstrukturen från 2017. 

Resurserna kommer från olika intäktskällor 
Det arbete som är knutet till regional utveckling och som ska göras i Region 
Västmanland från och med 2017 kommer finansieras genom följande fem 
intäktskällor. 

1. Resurser som förs över från staten/ länsstyrelsen då landst inget/regionen får 
ansvaret för regionala utvecklingsfrågor. Exakt nivå faststä lls efter 
förhandlingar med länsstyrelsen och regeringskansliet. 

2. Resurser som finns inom landstingets budget för arbete med regional 
utveckling, inklusive kulturfrågor och kollektivtrafikfrågor. Nivån för detta 
fastställs då landstinget fattar beslut om Regionplan och budget 2017. 

3. Motsva rande resurser som landstinget betalar till VKL år 2016. Siffrorna 
framgår av nedanstående sammanstä llning. 

4. Ersättning från kommunerna för den gemensamma samverkan, dvs det som 
kommunerna betalar till VKL år 2016. Undantaget är den del som 
kommunerna ska behålla för att kunna bekosta mellankommunal samverka n, 
exempelvis ett VK från 2017. Beräkningarna utgår från att den del som 
kommunerna ska behålla utgörs av ca 20 % av deras grundfinansiering t ill 
VKL. Nivån utgår från tjänstemännens bedömning av hur stor andel av 
arbetet inom VKL_som utgörs av mellankommunala frågor. M ed de 
mellankommunafa-irågorna utanför regionen innebär det at t 
kostnadsfördelningen mellan kommunerna och regionen för den 
gemensamma samverkan från 2017 blir ca 2/3 för kommunerna och ca 1/ 3 
för regionen. Siffrorna framgår av nedanstående sammanställning. 

5. Externa projektmedel till gemensamma projekt som flyttas från VKL t i ll 
regionen 2017. I nedanstående preliminära bedömning ingår pågående 
projekt, nya projekt och sparade projektmedel. 



2 (2) 

Dat\4"' 

2016-02-29, rev 2016-04-18 

Resurser kopplade till samverkan med kommunerna 
Kommunernas och landstinget/regionens resurser enligt punkterna 3 - 5 
Vid beräkningen ·av hur mycket kommunerna och landstinget /regionen ska betala för 
den gemensamma samverkan år 2017 har utgångspunkt en varit hur mycket de 
betalar till VKL under 2016. Kommunerna och landstinget/regionen ska satsa lika 
sto ra resurser .för den gemensamma samverkan 2017 som de gör under 2016. I 
nedanstående lilafä rgade kolumn framgår hur mycket respekt ive kommun och 
landstinget/regionen ska bid ra med. Enligt överenskommelsen ska 50 % av be loppet 
erläggas senast den 1 februari och 50 % senast den 1 augusti. 

Ekonomin i VKL 2016 och för den regionala samverkan kommunerna och 
landstinget/regionen år 2017, tkr 

Betalar år 2016 
till VKL 

Arboga 724 
Köping 1345 
Kungsör 437 
Hallstahammar 828 
Surahammar 525 
Norberg 303 
Sa la 1161 
Skinnskatteberg 235 
Fagersta 694 
Västerås 7611 
Summa 13 863 

Landstinget 6 828 
Summa 20 691 

Externa Ca 7 000 
projektmedel 

Summa ca 27 691 

På uppdrag av styrgruppen 

Mona Boström 
projektledare 

Kommunerna 
behåller 2017 
för mellankommunal 
samverkan (ev. VK) 

102 
189 

61 

116 
73 
42 

162 

33 

97 
1066 
1941 

1941 

1941 
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Interpellation ang plastpåsar i handeln 

Monika Fahrman (Mp) har ställt en interpellation till mig ang användningen av 
plastpåsar i handeln. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

Vilka representanter för handeln har Sala kommun haft diskussioner 
med? 

Vilka miljövänliga alternativ har man nämnt i dessa diskussioner? 

Har man kommit fram till några konkreta åtgärder för att minska 
plastpåseanvändningen och i så fall vilka? 

Frågorna ställs mot bakgrund av en motion som interpellanten lämnade in i 
februari 2011. 

Jag kan inte ge besked om och i så fall vilka diskussioner som förevarit mellan 
Sala kommuns företrädare och den lokala handeln under föregående 
mandatperiod eftersom inga anteckningar finn s tillgängliga kring detta. 

Jag har dock inte tagit några initiativ under det gångna året till kontakter med 
den lokala handeln ang användningen av plastpåsar. 

Min generella uppfattning är att den lokala handeln idag arbetar aktivt för att 
bidra till ett hållbart samhälle. Ett mycket gott exempel på detta är hur man 
arbetar för att minska svinnet när det gäller livsmedel. Minskning av 
förpackningsmaterial och bärkassar är en annan del av detta arbete. 

Det som jag tror kan komma att innebära en förändring i användandet av 
plastpåsar är de beslut som nu fattats på EU-nivå, under förutsättning av att de 
implementeras i svensk lagstiftning, vilket ännu inte gjorts. 

Inom EU-området användes år 2010 enligt beräkningar 99 miljarder plastpåsar. 
Åtta miljarder slutade som skräp i naturen. 200 plastpåsar användes per 
invånare och 90 procent av plastpåsarna används bara en gång. 

EU-parlamentet röstade i april 2015 för bindande mål som är ämnade att kraftigt 
minska användandet av tunna plastpåsar inom EU. Lagen ger medlemsländerna 
två alternativ till hur minskningen ska göras. De kan antingen vidta åtgärder som 
ska minska användandet per person och år till max 90 påsar till 2019 och max 40 
påsar till 2025. Eller så inför de ett förbud mot att erbjuda plastpåsar gratis till 
kunder senast 2018. 
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Regeringen gav i november 2015 Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och 
utveckla ett förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. 

Naturvårdsverket har i mars redovisat regeringsuppdraget. Uppdraget innebar 
att lämna förslag på hur en högsta genomsnittlig förbrukning på 40 tunna 
plastbärkassar per person och år kan nås senast 2025. Som tunna plastbärkassar 
räknas de som är tunnare än 50 mikrometer, vilket bland annat inkluderar de 
plastbärkassar som används inom dagligvaruhandeln. Det innebär att 
förbrukningen av plastbärkassar måste minska med mer än 50 procent för att det 
uppsatta målet ska nås. 
För att undvika att en minskad förbrukning av tunna plastbärkassar endast 
ersätts av ökad förbrukning av tjockare plastbärkassar, med ökad 
resursförbrukning som följd, föreslår Naturvårdsverket att även tjockare 
plastbärkassar inkluderas i det förslag som tas fram. 
För att nå det uppsatta målet är Naturvårdsverkets förslag att krav ställs på de 
producenter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter eller andra 
användare, om att ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse. 
Naturvårdsverket bedömer att ett krav på ett lägsta pris uppfyller de uppsatta 
kriterierna bäst. 
Information bedöms vara ett viktigt komplement, både för att underlätta 
införandet av ett lägsta pris på plastbärkassar och för att öka effekt en av det 
föreslagna styrmedlet. 
För att det ska vara möjligt att följa upp förbrukningen föreslås ett krav på 
tillverkare och importörer av plastbärkassar att årligen rapportera försäljningen 
inom Sverige. 

Konsekvenserna av Naturvårdsverkets förslag förväntas i första hand innebära en 
minskad förbrukning av plastbärkassar. Det förväntas även medföra ökade 
intäkter för aktörer som tillhandahåller plastbärkassar till kunderna, minskad 
omsättning för svenska tillverkare och importörer av plastbärka ssar. För 
konsumenterna väntas ökade utgifter för köp av plastbärkassar och alternativa 
bärkassar. Följden väntas också bli en ökad efterfrågan på alt ernativa bärkassar 
med ökad omsättning för tillverkare och importörer. 

Det är nu upp till regeringen att återkomma med förslag i ärendet 
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I dag vet vi att användandet av plastpåsar är en katastrof för miljön. 15% av de 
plastpåsar vi konsumerar spolas i land, men ca 70% hamnar på havsbotten där den 
blir till föda för fiskar och så småningom hamnar plasten hos oss människor på grund 
av att vi äter fisken . Och i Nordsjön har 98% av alla fåglar plastpartiklar i magen. 

Hundratals kor i Sverige avlider i svåra smärtor då de ätit skräp som slängts utmed 

de svenska vägarna. 

Plasten är ett direkt hot mot biologisk mångfald. Den stör fiskars 
reproduktionsförmåga och med den hutlösa användningen av plastpåsar, kanske 

flera fiskarter kommer att slås ut. 

Det finns sex gånger fler plastpartiklar än plankton i Stilla Havet. 

Plastpartiklar dödar minst 100.000 fåglar, sälar och andra havsdjur årligen. I en död 

val fann man 800 kg plast i magen. 

Plast i havet och naturen äts upp av djur i tron att det är föda. Dessutom kan djur 

fastna i plast som flyter omkring. 

Plastbitar kan vara alltför stora för att lämna magsäcken, vi lket leder till att djuret tror 

att det är mätt och dör följaktligen av undernäring. 

Det kan ta mellan 20 och flera hundra år för en plastpåse att brytas ner. Själva påsen 
försvinner. Men plasten finns kvar i form småpartiklar som sprids. Just plastfragment 
är en väldigt vanlig förorening. 

Det tar längre tid för plast att brytas ned när den hamnar i havet eftersom den 
behöver ljus, värme och syre för att brytas ned. Detta är en bristvara i havet. 

Studier har visat att mikroplast kan ha tusentals upp till hundratusentals gånger högre 
koncentrationer av miljögifter på sig än den fria vattenmassan och så småningom 
hamnar plastpåsar genom vindens och vattnets försorg i havet. 

En undersökning i Bohuslän visar att en kubikmeter vatten kan innehålla upp till 
100.000 plastpartiklar. 

Mikroplaster är så små att våra reningsverk inte kan ta bort dem. 

Är bioplast bättre än konventionell plast? I grund och botten betyder bioplast bara att 
plasten är tillverkad av växter i stället för fossila bränslen. Slutprodukten är emellertid 
lika svårnedbrytbar som traditionell plast. På samma sätt kan bioplast också 
innehålla samma typer av giftiga kemikalier som traditionell plast. 



Det är nästan precis fem år sedan (!!!!!), 23.2.2011 sedan jag lämnade in min motion, 
vilken avfärdades med nedanstående: 

"Bygg-och miljönämnden ställer sig tveksam till miljönyttan i stort som förslaget kan 
innebära", var ett svar jag fick och jag ställer mig frågan hur man kan resonera så 
med tanke på all forskning som finns i ämnet???!!! 

Jag vill få svar på följande frågor: 

- Vilka representanter för handeln har Sala kommun haft diskussioner med? 
- Vilka miljövänliga alternativ har man nämnt i dessa diskussioner? 

Har man kommit fram till några konkreta åtgärder för att minska 
plastpåseanvändningen och i så fall vilka? 

Jag kan tillägga att var gång jag handlar och upplyser om att jag sparar på miljön och 
därför har med egen kasse, möter jag positiva reaktioner i stil med: 

~~" 
Monica Fahrman 

Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 25.2.2016 
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Öka transparensen i Sala kommunfullmäktige - gör 
motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register på 
kommunens hemsida. 

För att allmänheten ska få en lättillgänglig & överskådlig bild över respektive partis politiska 
engagemang vill vi att ett specifikt register över motioner skall upprättas på kommunens 
hemsida. 
Genom att göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på 
hemsidan så ökar transparensen gentemot medborgarna som är våra uppdragsgivare. Att 
tillhandahålla ett register över motioner under mandatperioden skulle medborgarna få en 
bättre överblick över Sala politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset 
och förståelsen för politik och demokrati. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna i Sala på: 

- Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade motioner och 
deras svar ska göras tillgängliga på Sala kommuns hemsida. 

- Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning. 

- Att ett register över motionerna finns på Sala kommuns hemsida. 

Sala den 17 maj 2016 

/l&cflt& @~4 
Gru~e~are Magnus Edman 
Sverigedemokraterna Sala 
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Motion angående blodgivning på betald arbetstid. 

Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en a1111an 
människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara 

som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och 
kostnaderna för blod är stora redan idag för sjukhusen. 

Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva 
blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod 

under arbetstid. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att även Sala kommun ger de anställda möjlighet, att på 
betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både 
samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv. 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Sala kommun ges möjlighet att skänka blod 

på betald arbetstid. 

- Att kommunfullmäktige uppdrar åt Sala kommun som arbetsgivare upplyser alla anställda 

och uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare. 

Sala 17maj 2016 
Sverigedemokraterna Sala 

/t(~ {:dvw~--
Gru~l!a're Magnus Edman 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 
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Motion 

Väckes av: Kristina Nyberg 

Avgift för reserverade böcker 

Att låna böcker på vårt statsbibliotek och filialer runtom i kommunen är 
gratis och ska så fortsätta vara för att främja fler att läsa böcker så att 
antalet böcker som lånas ut varje år stiger. 

AktbUaga 

\ 

Men vi socialdemokrater tycker nu att det är dags att ta bort den avgift som 
finns när det gäller avgiften för reserverade böcker. Den ligger idag på 10 
kr per reservation. Smpman kan tyckas liten, men vår grundhållning är att 
bibliotekets tjänster sä långt som möjligt skall vara kostnadsfria så att alla 
ska kunna ta del av dem på lika villkor, samt att så många som möjligt ska 
kunna och vilja använda våra tjänster. 

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att reservationsavgiften för böcker tas bort på våra bibliotek i kommunen. 

Sala 17/5-2016 



Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

MOTION 

Väckes av: Ulrika Spårebo (SJ 

Skapa ett kommunalt bredba~dsbolag 

SALA I< MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Det är viktigt att Sala kommun som är den till ytan största kommunen i länet och där en stor 
d!!I av kommunen utgör landsbygd verkar för att bibehålla service och trygghet på 
landsbygden. För att landsbygden ska kunna få samma förutsättningar som staden måste 
hela landsbygden få fiberanslutnlng och digital service. Detta ska enligt min uppfattning vara 
helt klart senast 2019. 

VI Socialdemokrater vill också att kommunen tar fullt ansvar för bredbandsutbyggnaden 
genom att skapa ett särskilt bredbandsbolag likt det stadsnätsbolag som Västerås kommun 
och Mälarenergi har skapat\ Här .kan man tänka sig att vi gör en sådan satsning Ihop med 
andra kommuner t.ex. Heby kommun som också är en stor landsbygdskommun. 

Jag föreslår därför: 

att kommunen bildar ett bredbandsbolag 

att undersöka om andra kommuner kan ingå I ett sådant bolag 

, att bolagets uppgift blir att svara för att hela kommunen har fiberbundet bredband senast 
2019 

Sala 19/5-2016 

Ulrika Spårebo (S) 

oppositionsråd 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 
Datum: 2016-05-18 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

Namn: Johan Jörgenson/ Norrby Byg,.d::;e:,g,:å:,_rd::;s:cf=-ö:.:r•c:n:::inc:,g,_ ___________ _ 

Gatuadress: Norr Kärrbäck _013::;3e._ ____________________________ _ 

Postnummer, ort: _z~n 9~ 

Telefon; Sala -----------------

Förslagets rubrik: 
Kortare cykel-/gångväg som sammanbinder Sala-Heby 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva I baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Se nästa sida. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25Sala 

Underskrift: 
L ()--=-

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

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-lBB so 
kommun.lnfo@sata.se 
www.sala.se 

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktlges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-747011 



(forts. sid 1. Beskriv och motivera ditt förslag) 

Jag Johan Jörgenson kommer i samarbete med Norrby Bygdegårdsförening ansöka om 
bidrag enligt Landsbygdsprogrammet i form av småskalig infrastruktur. 

Tanken är att sammanbinda en alternativ väg som gör det möjligt att förflytta 
sig mellan Sala och Heby utan att behöva beträda riksvägen. Sträckan det rör 
sig om är mellan avfarterna vid Fallet och Kärrbäck. En sträcka på ca 900m. 
Trafiken på riksväg 72 har de senaste åren ökat markant och sedan länge 
planeras det att vägen ska göras om till mötesfri 2+1-väg. En ny arbetsplan 
håller på att arbetas fram eftersom den tidigare överklagades till regeringen. 
Det betyder att det i framtiden kommer bli mer riskfyllt som gångtrafikant 
eller cyklist att färdas på riksväg 72. Det föreslagna projektet kommer gynna 
allmänheten och främst närboende runt riksvägen. Det kommer bli säkrare för 
många familjer att förflytta sig mellan de båda sidorna av vägen och då även 
till golfbanan och idrottsplatsen Norrbyliden. Eftersom det idag finns en 
alternativ väg parallellt med riksvägen i form av en äldre och mindre 
trafikerad väg så är det bara en kortare sträcka som behövs för att komplettera 
hela sträckan mellan Sala och Heby. 

Landsbygden blir mindre isolerad och inbjuder till ett mer aktivt och 
miljövänligt leverne om det finns möjlighet att förflytta sig utan bil. 
Vid kontakt med länsstyrelsen i Västmanland som handlägger ärendet är det krav 
på att en offentlig aktör måste finnas som medfinansiär. I det här fallet så är 
det kommunen. Medfinansieringen måste vara på minst 25%. Länsstyrelsen menade 
vidare att det är ett mycket passande projekt för stödet. Den beräknade 
totalkostnaden är ca 600 ooo kr exklusive moms. 

Sista ansökningsdag är den 26:e juli och därför önskar vi att förslaget 
hanteras skyndsamt. 



Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej 

Johan Jörgenson <johan.jorgenson@andersers.com> 
den 23 maj 2016 13:12 
Virve Svedlund 
Medborgarförslag 
SKMBT _C36016052311590.pdf 

Finns det någon möjlighet att få med det här i KF den 30:e? Se bifogad pdf och bild nedan. 

Med vänlig hälsning I Best regards 

Johan Jörgenson 
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Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Eva Stenberg (S) 

1liarlenr 

c OlC1 1 

Ianspråktagande av outnyttjade lokaler i Landstingets lasarettsbyggnad 

Det har senaste tiden uppmärksammats i media att Salas skolverksamhet är 
topprankad vilket är mycket glädjande. Dock står skolan som bekant inför stora 
utmaningar när det gäller lökalfrågan. För närvarande sker omflyttningar där det 
råder delade meningar om vilka alternativ som skulle varit de bästa, men en sak är 
man säkert överens om mellan blocken, det kommer att uppstå en bristsituation 
som i värsta fall kan leda till inhyrande av mycket kostsamma moduler. Moduler 
som kanske inte ens går att få fram. Samtidigt med detta står ett antal lokaler helt 
outnyttjade i lasarettsbyggnaden och vissa av dem har redan tidigare utnyttjats för 
utbildningsverksamhet. Avsaknaden av möjlighet till skolgård gör inte lokalerna 
lämpliga för barn, men skulle kunna passa alldeles utmärkt till all annan 
utbildningsverksamhet som inte kräver skolgård, tex PREST-ämnena, 
kulturskolan samt vuxen- och invandrarutbildningen m.m. Det skulle innebära 
möjligheter att frigöra nu använda lokaler för dessa verksamheter som därmed 
skulle kunna nyttjas för annan skolverksamhet. 

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag tillsammans med Skolan och 
Tekniska kontoret i samverkan med Landstinget, utreda möjligheten att tillvarata 
de resurser som de outnyttjade lokalerna i Jasarettsbyggnaden innebär. 

Sala den 24/5-2016 

Eva Stenberg 

Aktl1ilaga 

\ 



S/~LA f<OIV!iVIUM 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Motion 
Till Sala kommunfullmäktige 

Ta våld i nära Feministiskt initiativ 

relationer på allvar 
Prihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det yttersta ansvaret för 
säkerställandet av denna rättighet har staten. Våld i nära relationer handlar i huvudsak om 
mäns våld mot kvinnor och barn och är i Sverige och globalt ett omfattande folkhälsoproblem, 
som har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Detta slags våld skördar fler dödsoffer varje 
år än alla världens väpnade konflikter tillsammans. För Sverige, som inte har haft krig inom 
landets gränser på århundraden, är mäns våld i nära relationer det reella säkerhetsproblemet 
och ett av de största hoten mot kvinnors hälsa världen över. 

WHO uppskattar i en sammanställning av forskning från 2013 att 30 procent av världens 
kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner. En svensk studie av NCK 
!Nationellt Centrum för Kvinnofrid) från 2014 visade att 14 procent av de deltagande kvinnorna 
hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en parrelation. Varje år dödas i 
genomsnitt I 7 kvinnor i Sverige av en närstående man, och då är detta bara den mest extrema 
konsekvensen av ett våld som i tysthet sker landet över. 

Statistik från Brå (www.bra.se) visar att det i Sala under 2015 polisanmäldes 69 fall av grov 
misshandel mot kvinna över 15 år, 13 fall av grov våldtäkt mot kvinna över 15 år och fem fall 
av grov kvinnofridskränkning. Under 2014 anmäldes 33 fall av misshandel mot kvinnor över 
15 år, där brottet skedde inomhus och förövaren var bekant med offret. Under samma år hade 
socialtjänsten endast kontakt med tre kvinnor som varit våldsutsatta, enligt deras egen statistik 
lämnad till Länsstyrelsen. Enligt VKL, Västmanlands kommuner och landsting, kommer så 
mycket som 80 % av alla brott som handlar om våld i nära relationer heller aldrig till polisens 
kännedom. 

Samtidigt som detta pågår i vår kommun erbjuds våldsutsatta ingen större hjälp av kommunens 
verksamheter. Ett blygsamt bidrag till den ideella kvinnojour som finns i kommunen skall 
tydligen täcka alla behov som finns vad gäller våldsutsatthet, skydd, stöd och behandling. Det 
räcker knappt till två tjänster på 50 % vardera. Kvinnojouren i Sala tar emot cirka 50 kvinnor 
per år, i de allra flesta fallen har kvinnorna barn. På Sala Kommuns hemsida hänvisas 
våldsutsatta till just kvinnojouren för hjälp. Inte ett ord står skrivet om vad kommunen erbjuder 
denna grupp, utom i en mycket anonym handlingsplan (för professionella) som gick ut 2014. 
Kvinnojouren gör ett fantastiskt jobb och behövs verkligen, men Feministiskt initiativ Sala anser 
inte att hela ansvaret för våldsutsatta i kommunen skall lämnas åt en ideell verksamhet. Det 
strider också mot nuvarande lagar och förordningar. 

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 
2014:4) är kommunen skyldiga att erbjuda våldsutsatta vuxna och unga följande insatser, efter 
att en utredning och riskbedömning har gjorts: 

• information och råd, 
o stödsamtal, 
• hjälp att ordna skyddat boende alt. stadigvarande boende, 
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0 stöd i föräldraskap, 
0 förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer och 
o hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t. ex. Polisen och 

Skatteverket. 

Ovanstående ska således kunna erbjudas våldsutsatta vuxna samt unga under 18 år som är 
utsatta för partnervåld eller hedersrelaterat våld och förtryck. Det poängteras att det är 
utredningen och riskbedömningen som skall ligga till grund för bedömningen av vilka insatser 
som är lämpliga att erbjuda. Detta innebär att socialtjänsten inte endast kan hänvisa en 
våldsutsatt person till andra aktörer, exempelvis frivilligorganisationer i form av kvinnojour, 
utan att först genom en utredning samt riskbedömning pröva personens behov av och rätt till 
insatser. 

Enligt Pernilla Börjesson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen för arbetet med våld i nära 
relationer, har Sala Kommun inte rekvirerat de utvecklingsmedel som Socialstyrelsen årligen 
delar ut till kommuner för att utveckla kommunens arbete med våld i nära relationer. I år 
handlar det om 150 000 kr, tidigare har det handlat om betydligt mer pengar än så. ÖVriga 
kommuner i länet har ansökt om dessa pengar årligen och använt dem till att finansiera 
exempelvis kvinnofridssamordnare för att på allvar börja arbeta med frågan övergripande i 
kommunen. Kommuner i länet som har tillgång till en kvinnofridssamordnare är Norberg, 
Skinnskatteberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Västerås och Köping. Andra har valt 
att ansöka om pengar för att kunna ansluta sig till Centrum mot våld, en verksamhet i Västerås 
som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare. Kommuner som anslutit sig till båda sidor av 
Centrum mot våld är idag Västerås, Köping och Arboga. Även Surahammar är på god väg. 

Det Centrum mot våld har sett efter att kommuner anslutit sig helt är att kommunens 
verksamheter får ökade kunskaper om hur de skall hantera våldsutsatta kvinnor och barn och 
att de får handgriplig hjälp och avlastning i det dagliga arbetet. Kommunerna får också 
handledning, hjälp med akuta hot- och riskbedömningar samt minskade placeringskostnader, 
eftersom kunskaperna om vad som kan göras istället för att placera kvinnor och barn förs vidare 
ut i verksamheterna. Centrum mot våld är även länets expertis vad gäller hedersrelaterat våld, 
prostitution och människohandel. Varje kommun får en egen kontaktperson tilldelad till sig 
som finns till hands för de anställda och som gärna besöker både verksamheter och politiska 
nämnder. Våldsutsatta barn får tillgång till verksamhetens barngrupper och kvinnor och barn 
får även tillgång till skyddat boende när det behövs. 

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen, har hopp om att länets alla kommuner skall ansluta sig till 
denna verksamhet på sikt. Det ger kommunerna kvalificerade utredningar och behandlingar, 
adekvata insatser samt avlastning och kompetenshöjning till socialtjänsten. Precis som 
Feministiskt initiativ anser också hon att ansvaret för detta arbete inte skall ligga på ideella 
verksamheter, utan att kommunerna ska ta sitt ansvar. Värt att tillägga är att Sala kommun 
redan nu är anslutna till det som tidigare kallades för "Kriscentrum för män", och som idag är 
den mindre del av Centrum mot våld som riktar sig till utövarna - men vi är alltså inte anslutna 
till den del som arbetar med dem som blir utsatta för våldet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
• att Sala Kommun anställer en samordnare med fokus på våld i nära relationer för att 

arbeta med denna fråga på allvar. Denna bör ha kommunchefen som närmaste chef för 
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att kunna arbeta övergripande och strukturerat med frågan i alla kommunens 
verksamheter. 

<> att Sala Kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås, för att erbjuda 
kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och behandling som kommunen 
enligt lag är skyldiga till. Genom det tar Sala Kommun ansvar för denna grupp och 
lämnar inte över detta till en ideell förening. 

Sala, den 30 maj 2016 

Med bästa hälsningar, 
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