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PROTOKOLL

VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Protokoll från möte med Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor den 20 oktober 2021

Närvarande ledamöter

Magnus Johansson (S), ordförande
Carin Lidman (S), UAN
Vicki Skure Eriksson (C), FSN/NIF
Anna Thunell (MP), TN
Johanna Andersson, Funktionsrätt - vice ordförande
Margareta Hallner, Funktionsrätt
Susanne Kankaanpää, RBU
Tina Sunderman, DHR
Frånvarande ledamöter

Henrik Östman (L), BN
Karin Andersson (L), NF
Eira Gunnarsson, RTP
Monica Turner, Autism Asperger
Närvarande ersättare

Anna Hård af Segerstad (M), NIF
Caroline Högström (M), GN
Ove Löfgren, HRF
Anna Bärneskär, Neuroförbundet
Umka Zurkhaeva, VIP/Funktionsrätt Västerås
Anne-Sofie Blomberg, FUB
Närvarande tjänstepersoner

Anna-Maarit Tirkkonen, strateg
Per-Erik Forsberg, samordnare
Anne Jansson, sekreterare

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Magnus Johansson hälsade välkommen och öppnade dagens möte.
§ 2

Protokolljustering

Caroline Högström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
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Information från nämnderna

Grundskolenämnden - Caroline Högström

Tagit fram nya rutiner Bl BASÅ-, den extra peng som barn får som särskilt stöd. De har
tagit bort de fyra kriterierna.
Arbetar med Elevhälsan
Skolresultaten har kommit och visar på en förbättring med 2%, det är bra men inte
tillräckligt bra.
Sofiaskolan flyttar till nya lokaler
Tekniska nämnden - Anna Thunell

Flexlinjen/Servicelinjen får nya linjer den 13 december: Malmabeg-Skälby, en shuttlebuss mellan Centralstationen-Öster Mälarstrand samt mellan Gäddeholm-Västerås City.
De ska börja med fler flexlinjer och att man ska kunna åka mellan olika zoner och vara
öppet för alla. Förhoppningsvis startar det i mars nästa år. Har ni förslag på flexpunkter,
kan ni ta kontakt med Jan Persson eller Anna Thunell.
Elsparkcyklar
Staden har tagit fram riktlinjer för elsparkcyklar som började gälla i juni och en
utvärdering kommer att göras under hösten. Anna uppmanar till att "felanmäla"
elsparkcyklar som är placerade på ett felaktigt sätt genom att antingen använda appen
"Mitt Västerås" i mobilen eller gå in på Västerås Stads hemsida:
https://www.vasteras.se/undermeny/svnpunkter-och-forslae.html
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Carin Lidman

De elever som inte fått fullständiga betyg p g a pandemin behöver inte betala någon
avgift för att börja på Komvux.
Allt fler söker hjälp med skuldsanering och det är oroväckande.
Särvux-utbildningarna har fått fler elever, så många att lokalerna inte räcker till.
Nämnden håller på att se över lokalfrågan.
Carlforsska skolan ska slås ihop med Lidmanska, men där måste ett nytt hus byggas för
att alla ska få plats. De olika utbildningarna ska integreras och betecknas som
gymnasieskola rent organisatoriskt.
Arbetsmarknadsenheten ska arbeta mer ihop med Individ- och familjenämnden och
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämnden för personer med funktionsnedsättning - Magnus Johansson

Frågan om hur vi säkerställer att personalen är vaccinerade är under utredning. Det
diskuteras att genomföra snabbtester.
Inventerar möbler i allmänna utrymmen i gruppbostäder och ställen där staden har
verksamhet. Slitna möbler kommer att ersättas med nya.
De arbetar även vidare med att målgrupperna ska kunna få individuella planer
Börjar utbilda egen personal i tecken- och bild-stöd
Magnus har besökt några olika verksamheter. Där har det framkommit att vårdgivare
blir illa behandlade av anhöriga. Det kommer att analyseras mer under våren.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande - Vicki Skure Eriksson

De håller på att rusta upp våra motionsspår med LED-belysning
Snart invigs de nya hindren i Rocklundaskogen. De är tillgänglighetsanpassade.
SM-vecka i Västerås år 2024
Utredning presenterad utemiljön gällande .... Mångfald, tillgänglighet
Förskolenämnden

-

Vicki Skure Eriksson

De har initierat en utredning om utemiljön kring säkerhet, pedagogik, tillgänglighet och
biologisk mångfald.
Västerås Stad Värdegrund - Alltid bästa möjliga möte

Bilaga 1

Maria Thunberg, HR-chefstöd kommer och informerar om Värdegrunden

Maria presenterade Västerås Stads värdegrund - Alltid bästa möjliga möte! Värdegrunden
beslutades av kommunfullmäktige år 2015 och ska förverkliga visionen och ge vägledning i
vårt gemensamma uppdrag.
Huvudmännens ställföreträdare - förutsättningar och utmaningar under pandemin
Bilaga 2

Gustaf Olsson, utvecklingsledare och Elin Lindström, jurist från Överförmyndarförvaltningen

De berättade om förvaltningen, beskrev skillnaden mellan god man och förvaltare, deras
uppdrag och ställföreträdarens uppdrag och hur överförmyndarförvaltningen påverkats
under pandemin.
Ett ärende börjar alltid med en ansökan, överförmyndarförvaltningen begär in relevant
utredning och bedömer om kraven för god man är uppfyllda. När de hittat en lämplig
person skickar de ut blankett för åtagande och samtycke och utredningen lämnas till
tingsrätten och de fattar beslut om godmanskap. Ärendet kan ta minst en månad, oftast tar
det längre tid. Lämplighetsprövning sker i fem steg. Bl a utdrag ur kronofogden,
belastningsregistret och socialtjänsten. Rekommendationen är att det är max 15 uppdrag
per god man/förvaltare/ställföreträdare.
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Krisberedskapsvecka

Bilaga 3

Johan Ahlström, riskingenjör Säkerhetsavdelningen berättar om Krisberedskapsveckan.

Gällande personer med funktionshinder så ser krisberedskapen inte bra ut. Dels för att våra
LSS boenden är dåligt förberedda, dels att personer med assistansersättning helt hamnar
mellan stolarna.
Vi diskuterade krisberedskaps-kit och om det är kommunens ansvar att se till att våra
serviceboenden tillhanda håller det till alla som bor på boendet. Johan följer upp frågan om
kommunen har försörjningsstöd.
§7

Sammanträden år 2021

1

december

Temadag "Prova-på-dag", heldag, kl 09:00-15:00

Förslag Sammanträden 2022

§8

15 februari

Sammanträde

17 maj

Temadag

23 augusti

Sammanträde

Övriga frågor/allmänhetens frågestund

•

Det står i förra protokollet att vi skulle göra en uppföljning av samverkansavtalet, men
det var handlingsplanen för genomförande av programmet för personer med
funktionsnedsättning som efterfrågades.

•

Ove Löfgren önskar att vi bildar en samverkansgrupp för den inre ljudmiljön i förskola
och skola - det gäller kommunala förskolor och skolor. Enligt samverkansavtalet så skall
förvaltningschefen fatta beslut om samverkansgrupp.

Avslutning

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Am
Sekreterare
Justeras:

Caroline Högström
Ordförande

Alltid bästa möjliga möte!
KRF den 20 oktober 2021

Alltid bästa möjliga möte
• Samarbete och handlingskraft
för resultat
• Öppenhet och kreativitet
för lärande och utveckling
• Ansvarstagande och delaktighet
för kvalitet och effektivitet
• Respekt och omtanke
för de människor vi möter

VARFÖR EN GEMENSAM
VÄRDEGRUND?

A L LT I D B Ä S TA M Ö J L I G A M Ö T E

VÄRDEGRUNDEN
• Beslutad av kommunfullmäktige 2015
• Ska förverkliga visionen och ge vägledning i vårt gemensamma
uppdrag
• Vårt värdegrundsarbete – en nyckelfråga för att vi ska kunna
leverera bästa möjliga möte till invånarna och för att vi ska vara
en attraktiv arbetsgivare.

VISION

VERKSAMHETSIDÉ

DRIVKRAFT

Staden utan gränser

Vi jobbar med det viktigaste

Genom spännande samarbeten, mod
och handlingskraft skapar vi en stad
att vara stolt över. Västerås, staden
där allt är möjligt.

På uppdrag av våra politiker tillhandahåller
och utvecklar vi offentliga tjänster för alla
som bor och verkar i vår stad – liksom för
alla som besöker den. I samspel med andra
aktörer arbetar vi för att bidra till ökad
livskvalitet och ett mer hållbart samhälle.

VÄRDEGRUND

ÖVERGRIPANDE MÅL

ÖVERGRIPANDE STRATEGI

Alltid bästa möjliga möte!

KUND
Vi har nöjda kunder och invånare

För att uppnå varje enskilt mål måste
vi alltid balansera de fyra perspektiven
kund, kvalitet, medarbetare och ekonomi.

Samarbete och handlingskraft
för resultat
Öppenhet och kreativitet
för lärande och utveckling
Ansvarstagande och delaktighet
för kvalitetet och effektivitet
Respekt och omtanke
för de människor vi möter

KVALITET
Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter
och levererar rätt resultat
MEDARBETARE
Vi har engagerade medarbetare
med rätt kompetens
EKONOMI
Vi har ekonomi i balans

HÅLLBARHET

Vi får en hel stad att fungera
och skapar livskvalitet för alla
som bor, lever och verkar här.

AT T R A H E R A
Aktiviteter för att få fler att vilja söka anställning hos oss.
Och få befintliga medarbetare att vilja stanna.

REKRYTERA

Alltid bästa möjliga möte
kopplat till stadens
kompetensförsörjning!

Aktiviteter för att säkra kvaliteten på rekryteringsprocessen.
Skapa bästa möjliga upplevelse för de sökande.

UTVECKLA
Aktiviteter för att få varje medarbetare att utvecklas på bästa sätt,
utifrån verksamhetens mål och framtida kompetensbehov.

BEHÅLLA
Aktiviteter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje
medarbetare: Arbetsmiljö och värdegrundsarbete, löner och andra
villkor, mångfald och Inkludering.

AV V E C K L A
Aktiviteter för att se till att varje avslut görs professionellt
2020-02-13
i en process som hela tiden utvärderas och omvärderas.

Ansvar för arbetsmiljön

Den politiska ledningen i staden är
arbetsgivare och därigenom
huvudansvarig för att en god
arbetsmiljö skapas. Den ansvarar för
att styrelser och nämnder har
resurser att driva verksamheter på
sådant sätt att lagstiftning och
fullmäktiges egna målsättningar
uppnås.

Nämnder och styrelser har det yttersta
ansvaret för arbetsmiljön inom
förvaltningarnas verksamheter och
fördelar ansvaret för det praktiska
arbetsmiljöarbetet i en
uppgiftsfördelning till förvaltningschef.

Förvaltningschefen har det
övergripande
arbetsmiljöansvaret i
förvaltningen i enlighet med
uppgiftsfördelningen från
nämnd/styrelse och upprättar i
sin tur uppgiftsfördelning inom
förvaltningen.

2020-02-13

10 min per person

Vad är Alltid bästa möjliga möte för dig?

Orden måste översättas i K O N K R E TA H A N D L I N G A R .
De måste finnas med i beteendet inom alla verksamheter
och i allt som händer inom organisationen.

Alltid bästa möjliga möte
Samarbete och handlingskraft
för resultat

Öppenhet och kreativitet
för lärande och utveckling
Ansvarstagande och delaktighet
för kvalitet och effektivitet
Respekt och omtanke
för de människor vi möter

Värderingar och effekter

EFFEKTER
(det som skapar värde)

BETEENDE
(det vi gör)

VÄ R D E R I N G A R

•

Våra elever
lyckas i skolan!

EFFEKTER
(det som skapar värde)

•

•

Att människor i
Västerås kan
leva ett tryggt,
självständigt
och
meningsfullt
liv!

BETEENDE
(det vi gör)

Vi trivs och
utvecklas på
jobbet!

VÄ R D E R I N G A R

EFFEKTER
Minskat
smittspridningen
genom att ställa
om våra
verksamheter!

(det som skapar värde)

BETEENDE
(det vi gör)

VÄ R D E R I N G A R

för resultat
(effekt)

Vad gör vi då?
Önskat beteende?
Dilemman?

Samarbete och
handlingskraft
(värderingar)

FRAMGÅNGSNYCKEL 1

Samarbete och handlingskraft
för resultat

Psykologisk trygghet

”En tro på att man inte kommer
att straffas eller förödmjukas för
att man tar upp idéer, frågor, oro
eller misstag”.
Amy Edmondson

- Jag har inte alla svar…
- Jag kanske kommer att behöva din hjälp.
- Vad tycker du? Din input är viktig.
- Tack!
- Jag hade fel, förlåt.

Amy Edmondson

Håll dialogen levande
och tack för att du är
med och skapar Alltid
bästa möjliga möte!
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ÖVERFÖRMYNDARFÖRVALTNINGEN
Gustaf Olsson och Elin Lindström
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ÖVERFÖRMYNDARFÖRVALTNINGEN
1. Om överförmyndarförvaltningen
2. Hur god man eller förvaltare tillsätts
3. Vårt uppdrag
4. Ställföreträdarens uppdrag
5. Påverkan av Covid 19
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1. Överförmyndarförvaltningen

• Överförmyndarnämnden i Västerås
• Överförmyndaren i Sala
• Obligatorisk verksamhet
• Tillsyn över ställföreträdare i ca 2 200 ärenden
• Ca 1100 godmanskap
•

ca 230 förvaltarskap

• Barnärenden
• Beslut och samtycke till åtgärder
• Rådgivning på lämplig nivå (tillsynsrollen)
• Vi kontrolleras av Länsstyrelsen och JO
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD MAN

Sjukdom

Psykisk störning

Försvagat hälsotillstånd

Liknande förhållande

Samtycke från huvudmannen krävs om huvudmannen kan lämna samtycke

Bevaka rätt

Förvalta egendom

Sörja för person

5

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRVALTARE
• Samma förutsättningar som för god man

+

• Ur stånd att vårda sig eller sin egendom
– Ej tillräckligt med godmanskap

• Samtycke från huvudmannen krävs
inte
Principen om minsta ingripande åtgärd
Hjälpen ska aldrig vara mer omfattande
än vad omständigheterna kräver.

6
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Mindre ingripande åtgärder
• Fullmakt
• Anhörigbehörighet
• Framtidsfullmakt
• Sociala insatser

7

SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE

8
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HUR GÅR DET TILL VID ANSÖKAN?
Ett ärendes gång
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anmälan eller ansökan om god man
ÖF begär in relevant utredning
ÖF bedömer om rekvisit för god man är uppfyllda
Om ja ‐ ÖF söker efter en god man
När ÖF hittat lämplig god man skickas blanketter för
åtagande och samtycke
Utredningen lämnas till tingsrätten
Tingsrätten fattar beslut om godmanskap

9

ÖVERFÖRMYNDARFÖRVALTNINGEN
1. Om överförmyndarförvaltningen
2. Hur god man eller förvaltare tillsätts
3. Vårt uppdrag
4. Ställföreträdarens uppdrag
5. Påverkan av Covid 19

10

5

2021‐10‐21

Vårt uppdrag

•
•
•
•

Utredning
Rekrytering av ställföreträdare
Tillsyn
Utbildning
• Ställföreträdare
• Andra aktörer

• Viss rådgivning

11

Rekrytering av ställföreträdare

• Introduktionsutbildning
• Lämplighetsprövning
• Generell brist på ställföreträdare i många
kommuner

12
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Tillsyn över ställföreträdare
• Årsräkning och redogörelse
• Samtycke till vissa åtgärder
•
•
•
•

•
•
•
•

Arvskifte
Fastigheter
Placeringar
Uttag av pengar

Klagomål
Entledigande av ställföreträdare
Löpande kontroller
Barnärenden

13

Utbildning
• Löpande introduktionsutbildningar
• Digitala utbildningar
• Introduktionsutbildning
• Årsräkningsutbildning
• Microutbildning

14
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Viss rådgivning
•
•
•
•

På lämplig nivå
Får inte instruera hur en ställföreträdare i detalj ska agera
Ställföreträdare förväntas ha lekmannakunskaper
Får ta hjälp av jurist, mäklare etc. vid behov
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4. Ställföreträdarens uppdrag
Inte strängt
personliga
frågor

Bevaka rätt

Förvalta
egendom

Inte
utförande av
socialtjänst

Sörja för
person

Inte
anhörigstöd

Inte
utförande
av sjukvård
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Rollkoll
Uppgift

Vem hjälper till?

Betala räkningar, tilldela
huvudmannen pengar.

God man / Förvaltare

Ansöka om bidrag, fonder,
hjälpinsatser.

God man / Förvaltare

Överklaga beslut, bevaka rättigheter.

God man / Förvaltare

Sälja/köpa hus/lägenhet, säga upp
hyresavtal, ansöka om nytt boende.

God man / Förvaltare

18
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Rollkoll
Uppgift

Vem hjälper till?

Hämta ut mediciner.

Anhörig, boendepersonal, personlig
assistent.

Städa, vattna blommor, hänga upp
gardiner.

Anhörig, boendepersonal, personlig
assistent.

Promenera, gå på bio, fika.

Anhörig, ledsagare, kontaktperson,
personlig assistent.

Påminna om möten, motivera att
söka jobb.

Anhörig, boendepersonal,
kontaktperson, personlig assistent.
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Rollkoll
Uppgift

Vem hjälper till?

Följa med till läkare.

Anhörig, boendepersonal, ledsagare,
personlig assistent.

Handla

Anhörig, boendepersonal, personlig
assistent.

Klä på sig, äta, sköta hygien.

Anhörig, boendepersonal, personlig
assistent.

• Med boendepersonal menas även
boendestödjare och hemtjänst.
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BYTE AV STÄLLFÖRETRÄDARE

‐ Gode män och förvaltare har rätt att
att få sluta uppdraget.
‐ Skyldighet att kvarstå tills byte sker.
‐ Huvudman får yttra sig över bytet.

21

SEKRETESS
• God man eller förvaltare
bestämmer inte vilka uppgifter
myndigheter kan lämna ut till
anhöriga.

• Gode män och förvaltare
omfattas inte av sekretesslagen.
• Ska dock vara försiktig med
känsliga personuppgifter.
• De bestämmer själv vilka
uppgifter de tycker är lämpliga
att lämna ut till anhöriga.
• Närmast anhöriga har rätt att
ta del av alla uppgifter ÖF har i
akten. (under utredning)

22
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5. Påverkan av Covid‐19
• Utredningen ‐ Tar längre tid att få in läkarintyg
• Svårare att rekrytera
• Ekonomi
• Inga tydliga indikationer på försämrad ekonomi
• HAB

• Socialt
•
•
•
•
•

I stort sett alla har påverkats av pandemin
Huvudfokus i samhället har varit att minska smittspridning
Många huvudmän som redan innan pandemin haft begränsat nätverk
Restriktioner och distansering
Inom vissa grupper har den psykiska ohälsan varit högre redan innan
pandemin och den kan försämras ytterligare.
• Begränsad möjlighet till kultur och fritidsaktiviteter
• Daglig verksamhet har ställts in

24
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Påverkan av Covid‐19 fortsättning
• Färre besök
• Vi ser andra lösningar
• Telefon
• Prata på avstånd

• Stor del av uppdraget går att sköta digitalt
• Förlängda giltighetstider
• Digitala lösningar
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overformyndarnamnden.se
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KONTAKTUPPGIFTER
Överförmyndarförvaltningen
721 87 Västerås
overformyndaren@vasteras.se

021‐39 27 25
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Krisberedskap
Johan Ahlström
Riskingenjör Västerås stad

Är man rätt förberedd kan man även
hjälpa andra!

Olika målgrupper

Behoven som avgör hur vi klarar en kris

Klart Slut!

