Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-0-28

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Mandattid: 2015-12-16 - 2018-12-31

Ledamöter
Ordförande

Vice ordf

Åsa Karlsson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Ann-Sofie Alm (M)
Matheus Enholm (SD)

Ersättare
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ulla Gustafsson (M)
Inkallelseordning för ersättare
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
MP
M
FP
KD
V
SD

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S, C, MP, M, L, KD, V, SD
C, S, MP, M, L, KD, V, SD
MP, S, C, M, L, KD, V, SD
M, L, KD, V, S, C, MP, SD
L, M, KD, V, S, C, MP, SD
KD, M, L, V, S, C, MP, SD
V, M, L, KD, S, C, MP, SD
SD, S, C, MP, M, L, KD, V

Sida

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2017-03-28

1(2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid:

Tisdag 28 mars 2017, kl 09.00

Plats:

Gullmarssalen, Kommunhuset Forum

Tid för justering:

Måndag 5 april, kl 13.00

Justeringsperson:

Ann-Sofie Alm (M)

Ordförande:

Åsa Karlsson (S)

Sekreterare:

Astrid Edström

Ärende

Sid

1.

Arbetsordning för brottsförebyggande rådet
Dnr KS 2017-80

1

2.

Folkhälsoplan
Dnr KS 2017-53

4

3.

Ansökan om pedagogisk omsorg i enskild regi
Dnr KS 2017-47

11

4.

Avtal med Trafikverket ang medfinansiering av gång- och cykelväg
längs Stalevägen
Dnr KS 2017-157

13

5.

Obesvarade motioner
Dnr KS 2017-156

14

6.

Obesvarade medborgarförslag
Dnr KS 2017-156

31

7.

Genomlysning/kartläggning av fyrbodals kommunalförbund
Dnr KS 2017-94

33

8.

Granskning av intern styrning och kontroll
Dnr KS 2017-66

9.

Strukturutredningen inom barn- och utbildning
Dnr KS 2017-126

10.

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § kommunallagen – DILAB AB
Dnr KS 2017-159

164

11.

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § kommunallagen – MUNKBO AB
Dnr KS 2017-160

166

140

Sida

KALLELSE/UNDERRÄTTTELSE

2017-03-28

2(2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Ärende

Sid

12.

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § kommunallagen – RAMBO AB
Dnr KS 2017-161

168

13.

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § kommunallagen – Vadholmen AB
Dnr KS 2017-162

170

14.

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § kommunallagen – Munkedal Vatten AB
Dnr KS 2017-165

172

15.

Val av ledamot i Bohuskustens vattenvårdsförbund
Dnr KS 2014-521

174

16.

Granskning sektor stöd
Dnr KS 2016-47

175

17.

Hälso-och sjukvårdsavtal
Dnr KS 2017-151

180

18.

Årsredovisning för Munkedals kommun 2016
Dnr KS 2017-192

227

(Den 23 mars kommer ett utkast till årsredovisningen, alltså inte den slutgiltiga)

19.

Årsredovisning 2016 – Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Dnr KS 2017-125

229

20.

Årsredovisning 2016 - IT-nämnden
Dnr KS 2017-125

247

21.

Årsredovisning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Dnr KS 2016-396

264

22.

Stadgar för hyresrättsföreningen Grönskan
Dnr KS 2011-247

306

23.

Information
Kommunchefen- Information om politisk organisation
Kommunalrådet

1
2017-02-02

Kommunstyrelsen

Dnr: 2017-80

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catharina Sundström
Folkhälsostrateg
Administrativa enheten

Arbetsordning Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för
Brottsförebyggande rådet.
Kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsordning för Brottsförebyggande
rådet.

Sammanfattning
Munkedals kommun beslutade 2003 att inrätta ett Brottsförebyggande råd (BRÅ).
Brottsförebyggande rådets uppgift är att samordna det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i kommunen. Nuvarande arbetsordning fastställdes 2011
och sedan dess har förutsättningarna och behoven för rådet förändrats, och därför
har en ny arbetsordning tagits fram.
Brottsförebyggande rådet föreslås framöver bestå av en mindre grupp tjänstemän
från kommunen och polisen. Dessutom kan BRÅ adjungera in andra verksamheter
utifrån aktuella frågeställningar och arbetsområden. På så sätt kan
Brottsförebyggande rådet bli mer effektivt och mer anpassat efter rådande behov
och förutsättningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bli styrgrupp för Brottsförebyggande rådet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förslaget till ny arbetsordning för Brottsförebyggande rådet får inga ekonomiska
konsekvenser.

Peter Berborn
Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Folkhälsostrategen

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Arbetsordning
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Arbetsordning Brottsförebyggande rådet

Dnr: KS 2017-80

Typ av dokument:
Arbetsordning
Handläggare:
Catharina Sundström, folkhälsostrateg
Antagen av:

Antagningsdatum:

Revisionshistorik:
Ersätter tidigare arbetsordning antagen av
kommunstyrelsen 2011-02-16 § 22

Giltighet:
2021-01-01

3

Brottsförebyggande rådets syfte och uppgifter
Den övergripande uppgiften för Brottsförebyggande rådet är att samordna det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.
Rådet ska:
•
•
•
•
•

Fortlöpande bevaka brottsutvecklingen i kommunen.
Fortlöpande bevaka invånarnas upplevda trygghet i kommunen.
Verka för åtgärder inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande
området.
Årligen ta fram en åtgärdsplan för brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser.
Årligen ta fram medborgarlöften genom medborgardialog.

Sammansättning
Brottsförebyggande rådet ska bestå av:
•
•
•

Folkhälsostrateg
Säkerhetssamordnare
Kommunpolis

Dessutom kan Brottsförebyggande rådet adjungera in andra verksamheter utifrån
aktuella frågeställningar och arbetsområden.

Arbetsformer
Brottsförebyggande rådet ska sammanträda tillräckligt ofta för att kunna fullfölja
sitt uppdrag och när aktuella ärenden föreligger, dock minst fyra gånger per år.
Folkhälsostrategen ansvarar för kallelser och sekreterarskap i Brottsförebyggande
rådet. Kallelse ska skickas senast sju dagar innan sammanträdet.

Styrgrupp
Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som Brottsförebyggande rådets
styrgrupp i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.

Revidering och fastställande av arbetsordningen
Arbetsordningen gäller till 2021-01-01. Revidering av arbetsordningen kan vid
behov initieras av Brottsförebyggande rådet eller kommunstyrelsens arbetsutskott
under gällande giltighetstid.
Arbetsordningen fastställs av kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen

Dnr: 2017-53

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catharina Sundström
Folkhälsostrateg
Administrativa enheten

Folkhälsoplan 2018-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Folkhälsoplan 2018-2020.

Sammanfattning
Folkhälsoplan 2018-2020 grundar sig i samverkansavtalet mellan kommunen och
norra Hälso- och sjukvårdsnämnden avseende gemensamma folkhälsoinsatser i
Munkedals kommun. Enligt avtalet ska folkhälsopolitiska rådet ta fram en
dokumentation med långsiktiga strategier. Dokumentationen ska innehålla
beskrivning av lokala prioriteringar och målgrupper, samt uppföljningsbara mål.
Folkhälsoplan 2018-2020 styr inriktningen på de frågor som är prioriterade inom
folkhälsoområdet gällande period. Prioriteringarna har gjorts utifrån den samlade bild
kommunen har över utmaningar inom folkhälsoområdet. Planen har din grund i
kommunens Välfärdsredovisning, drogvaneundersökning bland skolungdomar och
annan tillgänglig statistik, samt andra viktiga målbilder på det nationella, regionala
och lokala planet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter Munkedals kommun med 800 000 kr
per år för folkhälsoarbetet under nuvarande avtalsperiod. Framtagande av
Folkhälsoplan 2018-2020 sker i enlighet med avtalet och bidrar därmed till ett
positivt ekonomiskt tillskott för kommunen.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Folkhälsopolitiska rådet

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Folkhälsoplan
Munkedals kommun
2018-2020

Folkhälsoplan 2018-2020

Dnr: 2017-53

Typ av dokument:
Handlingsplan
Handläggare:
Catharina Sundström, folkhälsostrateg
Antagen av:

Antagningsdatum:

Revisionshistorik:

Giltighet:
2020-12-31
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”SKAPA SAMHÄLLELIGA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN
GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR
FÖR HELA BEFOLKNINGEN.”
Det övergripande nationella målet
för folkhälsoarbetet i Sverige.
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HÄLSA ÄR EN
RESURS I VARDAGEN
Hälsa skapas där
människor tillbringar
sitt vardagsliv, där de
utbildas, arbetar, leker
och lever.

FOLKHÄLSA ÄR ETT
MÅL FÖR SAMHÄLLET
Folkhälsa handlar om
befolkningens
hälsoläge, hälsans
utveckling och
fördelningen av hälsa
mellan olika grupper i
samhället.

God och jämlik hälsa – ett
långsiktigt och viktigt arbete
Den kommunala vardagen med beslut och verksamheter
påverkar befolkningens välfärd, livsvillkor och
levnadsvanor. En god hälsa har inte bara betydelse för
enskilda människors välbefinnande och livskvalitet, utan
även för samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.
Det är viktigt att Munkedals kommun har en riktning för
folkhälsoarbetet och att vi arbetar tillsammans mot
uppsatta mål. Alla människor ska ha förutsättningar att
trivas och må bra i livet. Ett jämlikt samhälle med
välmående invånare är en vinst för alla.
Den här folkhälsoplanen har tagits fram av
folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun. Planen styr
inriktningen på de frågor som är prioriterade inom
folkhälsoarbetet gällande period, samt inom vilka
områden som folkhälsans utvecklingsmedel kommer
fördelas.
Prioriteringarna har gjorts utifrån den samlade bild
kommunen har över utmaningar inom folkhälsoområdet.
Planen har sin grund i kommunens Välfärdsredovisning,
drogvaneundersökning bland skolungdomar och annan
tillgänglig statistik, samt andra viktiga målbilder på det
nationella, regionala och lokala planet.
I Folkhälsoplan 2018-2020 har följande områden
prioriterats:
•
•

Goda uppväxtvillkor
Goda levnadsvanor

Folkhälsoplanen ska följas upp genom
Välfärdsredovisningen och drogvaneundersökningen.
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Goda
uppväxtvillkor

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den
psykiska och fysiska hälsan under hela livet. De viktigaste faktorerna för barn och
ungas hälsa är familjen, skolan och fritiden.
Föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv och en uppväxt
med värme och ramar kan få barnet att känna tillit till både sig själv och
omvärlden. Det är också viktigt att barn får göra sin röst hörd och att vi värnar om
barns rättigheter.
De barn och unga som går ur grundskolan med fullständiga betyg och sedan läser
vidare till högre studier har betydligt bättre förutsättningar för en god hälsa som
vuxna. Kraven på utbildning för inträde på arbetsmarknaden har ökat påtagligt och
en genomgången utbildning innebär konkurrensfördelar, ökad valfrihet och mindre
sårbarhet i livet.
I Munkedals kommun är utbildningsnivån lägre än genomsnittet i riket och andelen
elever som är behöriga till gymnasiet har de senaste åren sjunkit från att tidigare
legat högre än snittet till att nu vara lägre. Fullföljda studier är ett prioriterat
område inom Västra Götalandsregionen. Barnkonventionen är ett annat viktigt och
prioriterat område och implementering av konventionen är ett av kommunens
övergripande mål. Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige 2018 och den
handlar om att alla barn har samma rättigheter, lika värde, har rätt till liv och
utveckling och rätt att få uttrycka sin mening.

Mål

•

Fler elever som går ut grundskolan med
fullständiga betyg.

•

Fler elever som går vidare till eftergymnasial
utbildning.

•

Implementera Barnkonventionen i
kommunens verksamheter.

•

Utveckla kommunens förebyggande arbete
för barn och unga.
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Goda
levnadsvanor

Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa. Vilken kost vi äter, hur aktiva vi
är samt bruk av alkohol och tobak är exempel på levnadsvanor som påverkar vårt
psykiska och fysiska välbefinnande.
Levnadsvanorna grundläggs redan i barndomen och föräldrarna har ett stort
inflytande över barnets mat- och rörelsevanor. Våra levnadsvanor fortsätter att
vara viktiga genom livet. Människor med hälsosamma levnadsvanor mår bättre,
löper mindre risk att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar och lever längre.
Livsstilen är också kopplad till vår socioekonomiska tillhörighet och våra
ekonomiska förutsättningar. Att göra hälsosamma val är inte bara en fråga om
kunskap, utan handlar också om sociala villkor som kan begränsa individens
möjligheter att välja.
I Munkedals kommun är andelen med övervikt och fetma högre än i riket. Andelen
som är aktiva minst 30 minuter per dag som rekommenderat ligger i nivå med
riket, samtidigt som fler i Munkedal har en stillasittande fritid. Alkoholkonsumtionen
bland unga i Munkedal är också högre än i riket, både bland dem som dricker
någon gång då och då samt de som intensivkonsumerar alkohol. Föräldrar bjuder
sina ungdomar på alkohol i större utsträckning i Munkedal, något som vi vet leder
till en högre alkoholkonsumtion.

•

Minskad andel i befolkningen med övervikt
och fetma.

•

Minskad alkoholkonsumtion bland unga.

•

Utveckla kommunens arbete med goda
levnadsvanor bland barn och unga.

•

Utveckla kommunens arbete med goda
levnadsvanor i socioekonomiskt svaga
grupper.

Mål
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Folkhälsoplan 2018-2020 har tagits fram av
folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun.
Folkhälsopolitiska rådet har till uppdrag att identifiera
behov i befolkningen utifrån hälsans bestämningsfaktorer
och prioritera utifrån dessa.
De prioriteringar och de mål som är satta i den här
planen ska visa den inriktning på folkhälsoarbetet
kommunen ska ha år 2018-2020.

Kontakt:
Catharina Sundström
Folkhälsostrateg
Tel: 0524-181 71
E-post: catharina.sundstrom@munkedal.se
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ann-Sofie Kristiansson
Barnomsorgssekreterare
Barn och Utbildning

Ansökan - pedagogisk omsorg i enskild regi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att bedriva
pedagogisk omsorg i enskild regi i Munkedals kommun, då denna verksamhet skulle
innebära påtagliga negativa följder för kommunens egen motsvarande verksamhet
(Skollagen 25 kap 10 § 2p.).

Sammanfattning
Ekolek Barnomsorg AB inkom den 21 januari 2017 med en ansökan om att bedriva
pedagogisk omsorg i enskild regi i Munkedals kommun. Planerad omfattning är fem
dagbarnvårdare som skall arbeta hemma i sina egna hem. Verksamheten planerar
ta emot barn mellan 1-12 år och beräknar kunna ta emot totalt 35 barn.
I dagsläget finns det fem kommunala dagbarnvårdare i Munkedals kommun. De har
barn mellan 1-5 år placerade i sin verksamhet. Tre av dem bedriver sin verksamhet
hemma i det egna hemmet medan två arbetar tillsammans i en lägenhet
(dagbarnvårdare i samverkan). De har för tillfället totalt 26 barn placerade.
Munkedals kommun har beslutat att ha pedagogisk omsorg som ett alternativ för de
föräldrar som önskar denna verksamhet istället för förskola. Det är dock viktigt att
hitta en balans mellan tillgång och efterfrågan. Av samtliga ansökningar som
kommer till kommunen är det endast ett fåtal som önskar dagbarnvårdare. De allra
flesta önskar istället förskola. Att erbjuda förskola är en skyldighet för kommunen,
att erbjuda pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare är endast ett strävansmål.
Det innebär att pedagogisk omsorg inte kan erbjudas som ett alternativ för de
föräldrar som ansökt om förskola. Däremot kan de som ansökt om dagbarnvårdare
erbjudas förskola som alternativ.
Vi ser att det just nu finns en bra balans mellan tillgång på antalet platser hos våra
dagbarnvårdare i förhållande till efterfrågan. Det är också viktigt att det finns
tillräckligt många dagbarnvårdare för att täcka upp för varandra vid sjukdom och
ledighet. Även det fungerar bra i dagsläget. Vi upplever att fyra till fem
dagbarnvårdare samlat centralt i Munkedal är optimalt för kommunen.
Om Ekolek Barnomsorg AB etablerar sig i kommunen skulle det innebära att antalet
platser inom pedagogisk omsorg i Munkedals kommun utökas med över 100 %. Så
stor efterfrågan på pedagogisk omsorg finns inte idag. Det innebär att kommunen
kommer bli tvungen att avveckla den egna kommunala verksamheten. Föräldrar
kommer då inte kunna välja pedagogisk omsorg i kommunal regi längre.
I Skollagen 25 kap 10 § 2p står att en kommun inte är skyldiga att ge bidrag till
enskild huvudman om verksamheten innebär påtagligt negativa följder för
kommunens motsvarande verksamhet. Enligt Sveriges kommuner och landsting kan
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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påtagliga negativa följder vara att en kommunal verksamhet måste läggas ned, eller
att föräldrar får orimligt långt till närmaste kommunala alternativ.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Om Ekolek Barnomsorg AB får godkännande att bedriva enskild verksamhet i
Munkedals kommun är de berättigade bidrag för varje inskrivet barn med ca 95 tkr
per år (2016 års siffror). Beräknat på 35 barn innebär det en total kostnad på
omkring 3,3 mkr. Bidraget är framtaget och beräknat efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.
Barnkonventionen
Barnets bästa skall komma i första rummet då det gäller beslut som rör barn. Om
Munkedals kommun godkänner Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan leder det till
avveckling av den egna verksamheten. Det skulle innebära att många barn måste
omplaceras från dagbarnvårdare familjerna sökt till och önskat placering hos.
Miljö
Ingen påverkan
Folkhälsa
Ingen påverkan

Liselott Sörensen-Ringi
Sektorchef
Barn och Utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Henrik Gustafsson
Enhetschef gata/mark

Medfinansieringsavtal – gc-väg längs Stalevägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att under förutsättning att arbetsplan inte
behöver upprättas och att parternas samtliga kostnader ingår i avtalet teckna avtal
med Trafikverket avseende gc-väg längs Stalevägen, väg 924.

Sammanfattning
Munkedals kommun har under flera år arbetat för att förbättra trafiksäkerheten längs
Stalevägen, som är en viktig kommunikationsled mellan Staleområdet och centrum.
Förslaget har varit att anlägga en gc-väg mellan Hedevägen och nerfarten till
Örekilsparken.
Stalevägen är en allmän väg vilket innebär att Trafikverket ansvarar för
framkomlighet och trafiksäkerhet.
Trafikverket har översänt ett förslag till avtal där planläggningsprocessen bedöms
kosta 1500 tkr. Denna summa delas mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen
står därutöver även för detaljplanekostnader, framtagande av handlingar och
kontaktpersonens kostnader. För genomförandet av gc-vägen kommer ett nytt avtal
att tecknas.
Det är förvaltningens uppfattning att avtalet så som förslaget är formulerat
missgynnar kommunen. Avtalet bör därför justeras så att samtliga kostnader för
projektet delas.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ekonomisk insats för kommunen.
Folkhälsa
Positiv inverkan eftersom trafiksäkerheten förbättras.
Barnkonventionen
Positiv inverkan eftersom tex väg till och från skolan blir säkrare.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Delges: Trafikverket

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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2017-03-20

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-156

TJÄNSTESKRIVELSE

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att obesvarade motioner inkomna före 2015-12-31
avskrivs från vidare behandling.
Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att lägga redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.

Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap 33 § anges att en motion bör beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Föreligger nu redovisning av obesvarade motioner. Det finns sammanlagt 13
motioner som kommunfullmäktige inte tagit ställning till. Av dessa är åtta motioner
inkomna före 2015-12-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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2017-03-20

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-156

TJÄNSTESKRIVELSE

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade
medborgarförslag till handlingarna.

Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap 33 § anges att ett medborgarförslag bör beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
medborgarförslaget från vidare handläggning.
Föreligger nu redovisning av obesvarade motioner. Det finns sammanlagt två
medborgarförslag som kommunfullmäktige inte tagit ställning till.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Genomlysning av Fyrbodals kommunalförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostnaden per invånare räknas upp
med 4 kronor per invånare från och med 2017 och att avgiften därefter indexeras
årligen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt Direktionen att successivt
anpassa förbundets verksamhet för att vara i balans senast 2018 samt att
prioriteringarna ska ske i enlighet med arbetsgruppens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att initiativrätten förändras i enlighet med
arbetsgruppens förslDJ

Sammanfattning
Direktionen i Fyrbodal gav den 17 mars 2016 Förbundsdirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund.
Genomlysningen presenterades för direktionen 1 september 2016.
Förbundsdirektören och kommuncheferna fick därefter i uppdrag att ta fram
prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med och vad kommunerna är
beredda att betala i medlemsavgift. Kommunernas synpunkter av vad
kommunalförbundet ska arbeta med och vad kommunerna är beredda att betala i
medlemsavgift ska vara Fyrbodals kommunalförbund till handa senast den 29 mars
2017.
Ekonomiska konsekvenser
Innevarande år betalar Munkedals kommun en medlemsavgift om 28 kronor per
invånare vilket innebär en kostnad om 290.080 kronor per år. Avgiften har inte
indexerats under ett antal år. Enligt förbundsdirektören behövs ytterligare 8 kronor
per invånare för att täcka kommunalförbundets nuvarande kostnader d.v.s. 28+8=
36 kr/invånare Det innebär för Munkedals del en ökad kostnad med 83.000 per år.
Initiativrätt
För att säkerställa att rätt projekt och aktiviteter prioriteras och att
medlemskommunerna därmed får valuta för satsade medel är det viktigt med en
strikt initiativrätt. Nya rutiner för styrning av förbundet föreslås därför.
Förbundsordningen föreslås ändras enligt följande:
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Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av:
- Ledamot och ersättare i förbundsdirektionen
- Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse
- Organ under förbundsdirektionen om direktionen har medgivit sådan rätt
Ärenden i arbetsutskottet får väckas av:
- Ledamot och ersättare i arbetsutskottet
- Organ under arbetsutskottet om arbetsutskottet har medgivit sådan rätt
- Förbundsdirektören
Konsekvenser för Munkedals kommun
Verksamhet och organisation i Munkedal kommun påverkas direkt eller indirekt av de
aktiviteter kommunalförbund väljer att genomföra eller inte genomföra i förhållande
till t.ex. tid och kostnad för deltagande i projekt och eller nätverksmöten. Om
gemensamma aktiviteter inte genomförs inom kommunalförbundet kan Munkedal
kommun välja att genomföra aktiviteterna i egen regi, alternativt i samarbete med
någon/några andra kommuner eller välja att inte genomföra aktiviteten.
Resursåtgången kan handla om både tid och kostnad.
Slutsats
Samverkan är viktig för att kommunerna ska klara sina uppdrag framåt och om varje
del av Fyrbodal stärks utifrån sina behov stärks hela Fyrbodal. Däremot är det viktigt
att kostnaden för samarbetet noga vägs mot kostnaderna i den egna kommunen för
att dessa ger störst nytta för medborgarna. Därför är det viktigt att rätt aktiviteter
genomförs inom ramen för Fyrbodal och att initiativrätten styrs upp enligt förslaget.
Med hänsyn tagen till att ingen indexuppräkning har skett samtidigt som löner och
övriga kostnader har ökat föreslås att kostnaden per invånare räknas upp med 4
kronor till 32 kronor per invånare. Direktionen får därmed också ett uppdrag att
effektivisera verksamheten så att den kommer i balans enligt de nya ramarna senast
under 2018. Prioritering ska ske med utgångspunkt ur arbetsgruppens förslag.
Arbetsgruppens förslag och övriga underlag presenteras i bifogade bilagor
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
En höjning av medlemsavgiften med 4 kronor per invånare innebär en ökad kostnad
för Munkedals kommun om 41.000 per år. Den årliga medlemsavgiften ska därefter
indexeras årligen.

Inga ytterligare konsekvenser
Håkan Sundberg
Kommunchef
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Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Fyrbodal
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Dnr:

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av arbetsgruppens förslag till prioritering och uppgifter för
Kommunalförbundet Fyrbodal.
Uppdrag och bakgrund
Direktionen i Fyrbodal gav den 17 mars 2016 Förbundsdirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund.
Uppdraget skulle svara på frågan om;
1) Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos kommunalförbundet
2) Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för eventuella
prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning av medlemsavgiften
3) Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgifter och
konsekvenser av de olika alternativen.
Genomlysningen presenterades för direktionen 1 september 2016.
Förbundsdirektören och kommuncheferna vars ledamöter ingår i AU, fick därefter i
uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att ta fram prioriteringar för vad
kommunalförbundet ska arbeta med och vad kommunerna är beredda att betala i
medlemsavgift.
Under hösten 2016 genomförde arbetsgruppen ett antal arbetsmöten med övriga
kommunchefer. Respektive kommunchef var ansvarig för intern dialog och
förankring i den egna kommunen och har haft ansvar för att få input och förankra
med övriga kommuner. I samarbetet har samtliga kommuner i Fyrbodal
involverats.
Enligt arbetsgruppen finns det ett antal generella skäl för kommunerna att
samverka i Fyrbodal;
-

Rationalisering och effektivisering
För att minska de totala kostnaderna
För att erbjuda mer till samma kostnad
Skapa utveckling och förnyelse-större volym skapar utrymme
Rekrytering och kompetensförsörjning-större organisationer kan erbjuda
intressantare arbetsuppgifter
Växa/utvecklas (utvecklaruppdraget/regional utveckling)

Enligt arbetsgruppen är det också viktigt att de frågor som kommunerna i Fyrbodal
väljer att samarbeta med är strukturella frågor där det gäller att komplettera
varandra i stället för att konkurrera. Samverkan ska skapa mervärde för respektive
kommun. Samverkan är också viktigt för att kommunen både på kort och lång sikt
ska klara sitt välfärdsuppdrag.
Om varje del av Fyrbodal stärks utifrån sina behov stärks hela Fyrbodal. Både
växande och krympande kommuner har en ansträngd ekonomi och svårt med
finansiering. Därmed ökar behovet och effekten av samverkan både för att klara
sitt uppdrag och för att kunna utvecklas.

Arbetsgruppens förslag till prioritering av37
uppgifter för kommunalförbundet:
Inom
-

ramen för medlemsavgiften
Infrastruktur och kollektivtrafik
Hälso- och sjukvård inklusive socialtjänst
Resurser till basorganisationen

Inom ramen för regionala tillväxtmedel
Insatserna ska vara strategiskt framtidsorienterade och i enlighet med följande
prioriteringsordning:
a) Påverkansarbete externa parter
b) Samverkan med extern part som verkar över flera kommuner till exempel,
Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst m.fl.
-

Innovatum Teknikpark
Nyföretagande
Affärsdriven miljöutveckling
Etableringsservice Position Väst
Strukturbild Fyrbodal
Kommunakademin Väst

Insatser utanför förbudet
Bedrivs av värdkommun inom delregionerna Dalsland och Bohuslän eller annan
konstellation med 50 % medfinansiering via Regionala tillväxtmedel (RTV) samt 25
% via kommunernas RTV och 25 % berörda kommuner (Egen insats). Följande
verksamhetsområden är berörda;
-

Kompetensplattform
Praktiksamordning
Företagsklimat
Kreativa kraftfält
Samverkan Vuxenutbildning

Insatser med särskild kommunfinansiering enligt särskilda avtal
Särskilda överenskommelser/avtal/projektbeskrivningar med tidsperiod ska finnas
Inför ny tidsperiod ska ett nytt ställningstagande göras enligt rutin för nya initiativ.
Följande områden berörs;
Välfärd/Hälso- och sjukvård
-

Hälsokällan
FOU Fyrbodal
Utvecklingsledare funktionshinder/socialpsykiatri
Nätverksledare IFO
Vård- och omsorgscollege

Utbildning
-

Kansliet för antagning till Gymnasieutbildning

Samhällsutveckling
-
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Teknikcollege
Samhällsorientering för nyanlända

Insatser med finansiering via Västkom

-

E-samverkan
E-hälsa
Välfärdsteknik
E-förvaltning
E-arkiv

Ej prioriterade insatser - kan bedrivas av intresserade kommuner i samverkan med
särskild finansiering
- Fyrbodal växer på träd
- Hela Gröna vägen
- Kulturkolla
- Attraktiva kommuner
- KOBRA
- Scandinavian Science cluster
- Collegesamverkan VG
- Förstudie skolavhopp
- Fiskekommunerna
- Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Konsekvensbeskrivning
Förbundsdirektören och kommuncheferna i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Tanum och
Dals-Ed fick i uppdrag att ta fram prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med
och vad kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift. Uppdraget ska redovisas på AU
i januari 2017 och för direktionen i februari 2017.

Basorganisation
Det förslag som kommuncheferna landat i som prioriterade uppgifter och kompetens inom
ramen för medlemsavgiften är en basorganisation som ska rymmas inom nuvarande
medlemsavgift 28 kronor plus årliga indexuppräkningar. Denna organisation ska utgöra
plattformen för samtliga 14 kommuner inom två prioriterade områden, nämligen
infrastruktur/kollektivtrafik och välfärdsfrågorna dvs hälsa/sjukvård/socialtjänst. De
tjänster som man anser ska ingå är förbundsdirektör, administrativ chef/ekonom,
infrastrukturansvarig och välfärdsansvarig. Utrymme ska också finnas för en utredare och
kommunikatör.
Konsekvensen av detta är att det inte finns beredningsansvariga för samhällsutveckling och
utbildning. Det finns inte heller resurser för att driva och följa upp en projektorganisation
som hittills varit kärnan i förbundets verksamhet.
Förslaget innebär även att en löneadministratör, en ekonom och en kanslist tas bort ur
organisationen. Idag arbetar tre personer med 2,5 årsarbeten på sammanlagt 65 % tjänst för
basverksamheten. Resterande tid avser ekonomi och administration i projekt och
verksamheter och finansieras därav.
Konsekvensen blir att administrativ chef behöver inneha alla kompetenser och upprätthålla
65 % tjänst utöver nuvarande 100 %. Detta bedöms inte vara realistiskt.
Inom samhällsutvecklingsberedningen finansieras två personer av basen (200%), en
beredningsansvarig/näringslivsutvecklare med ansvar för beredning och uppföljning av
tillväxtmedel samt projektledare för Företagsklimatsprojektet och samordnare av
Företagsakut, Finansieringsrådgivning och Ägarskifte Micro, och en person som ansvarar för
infrastruktur och kollektivtrafikfrågorna.
Resten av personalen som arbetar inom beredningen finansieras av tillväxtmedel och
externa medel från regionen, staten och EU. Inom kultur, affärsdriven miljöutveckling , Hela
Gröna Vägen, Position Väst, Strukturbild Fyrbodal, Samverkan Högskolan Väst, Plattform för
nyanländas etablering. Allt som allt är 10,9 årsarbeten aktiva inom beredningen.
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Avsiktsförklaringen från 2013 gällande samarbete och samplanering inom
utbildningsområdet upphör. Det finns en uttalad vilja att samverkan inom
utbildningsområdet i stort, inom alla utbildningsformer för alla åldrar. 2013 tecknades en
Avsiktsförklaring (som ”ägs” av förvaltningschefsnätverket, Beredningen Utbildning och
ordförandenätverket tillsammans) vars syfte är att Fyrbodals invånare ska erbjudas
utbildning av så god kvalitet som möjligt, så att regionala målsättningar inom
utbildningsområdet kan nås. Detta ska ske genom att kommunerna lär tillsammans och av
varandra. Den gemensamma utgångspunkten är att, genom ett öppet förhållningssätt och en
vilja att lära av varandra, samverka där samverkan ger fördelar jämfört med att varje enskild
kommun löser uppgiften själv. Samarbetet utgår från nationella målsättningar och krav och
syftar till att tillsammans ständigt arbeta för att höja kvalitet, förbättra resultat och
underlätta medborgarnas studie- och yrkesval. Kommunalförbundet tappar kompetens inom
utbildnings- kompetensförsörjningsområdet som är högt prioriterat område regionalt,
delregionalt och lokalt.
Inom utbildningsberedningen finansieras en person av basen (100 %), en
beredningsansvarig gällande utbildning och kompetensförsörjningsfrågor. Detta är den
tjänst som utvecklar och håller ihop verksamheten och dess nätverk, initierar/startar upp
projekt, förstudier och utredningar, omvärldsbevakar och är kontaktperson gentemot politik,
VGR, övriga kommunalförbund samt nationellt.
Resten av personalen som arbetar inom beredningen finansieras av deltagande kommuner
genom samverkansavtal, tillväxtmedel och externa medel från regionen och EU. Inom
antagning, samhällsorientering för nyanlända, teknikcollege, vård- och omsorgscollege,
VUX/YH-samordning, Collegesamverkan VG, Kompetensplattform Fyrbodal,
Praktiksamordning Fyrbodal, Skolavhopp, SYV-hela skolans ansvar, KOBRA, Scandinavian
Science Cluster samt en studentmedarbetare. Allt som allt är 13,5 årsarbeten aktiva inom
beredningen.
En nedläggning av två beredningar skulle också innebära att vi inte längre har någon
mellankommunal samordning inom dessa arbetsområden. Den korsbefruktning som sker
mellan ansvarsområdena inom beredningen skulle utebli. Ett tydligt resultat av den
sammanslagning som gjorts av tre beredningar, infrastruktur, kultur och näringsliv är
projektet Strukturbild Fyrbodal i vilken man ska se på hur man beredningsövergripande kan
jobba med regional utveckling. Övergripande är samhällsutvecklingsberedningen tillsatt för
att jobba med kommungemensamma utvecklingsfrågor.

Tillväxtmedel
Till detta kommer våra regionala tillväxtmedel där arbetsgruppen gett förslag på hur
tillväxtmedlen ska disponeras. Konsekvensen blir att förbundet inte blir den strategiska
aktören inom hela området regional utveckling som bevakar och driver Fyrbodals utveckling.
Vi har en överenskommelse att arbeta med VG2020 och vår genomförandeplan definierar
inom vilka områden detta skall ske. Överenskommelsen gäller fram till 2020.
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Men någon resurs finns inte medräknad. Själva samordningen av tillväxtmedlen var en av
huvudanledningarna till att förbundet bildades då förfarandet tidigare innebar att varje
kommun själva skulle hantera ansökningar som kom från det offentligt finansierade
stödsystemet. Förfarandet var ineffektivt både för kommunerna men också för de aktörer
som blev tvingade att skriva fram flera ansökningar och rapportera till flera kommuner efter
slutfört uppdrag. Det skulle också innebära att kommunerna inte har tillgång till en person
som har uppdraget att följa upp och utvärdera de projekt som drivs och att finansieringen av
tillväxtprojekten inte på samma sätt växlas upp med EU-medel och andra typer av
utvecklingsmedel då vissa utlysningar explicit vänder sig till kommunalförbund.
Risken måste bedömas som stor att Västra Götalandsregionen inte längre kommer att
tilldela en värdkommun medfinansiering utan istället behålla de regionala
utvecklingsmedlen, miljömedlen och kulturmedlen för att själva välja vilka satsningar som
ska genomföras i Fyrbodal. Då tillväxtprojekten administreras av kommunalförbundet skulle
även resurser för administration tillkomma om en person inom en kommun skulle tillsättas
för att utföra detta. Den som är ansvarig för näringslivsfrågorna idag bistår även
kommunernas näringslivsenheter med information och vägledning. Hen agerar
sammankallande till möten för att gemensamt arbeta fram strategier och nya projekt och
skriver fram projektansökningar och riggar projektfinansiering åt kommunerna. Hen är
länken mellan näringslivsenheterna och det offentligt finansierade stödsystemet som
tillsammans med kommunalförbundet driver tillväxt och utvecklingsprojekt. Hen är även
länken till Västra Götalandsregionens arbetsgrupp som ansvarar för genomförandet av
VG2020 och är i sin roll ansvarig för den överenskommelse som är framtagen för det arbetet.
Hen är även projektledare för Företagsklimatsatsningen och samordnare av Företagsakuten,
Finansieringsrådgivningen och Ägarskifte Micro. Denna funktion skulle också försvinna.
Under 2016 gick kommunerna in med totalt 9 miljoner kronor till kommunalförbundet vilket
i sin tur växlades upp till en total projektomslutning av 88 miljoner kronor.

Projekt som ska finnas kvar och drivas av värdkommun
Samtidigt ska andra verksamheter såsom kompetensplattformsarbetet, praktiksamordning,
företagsklimat, kreativa kraftfält och samverkan vuxenutbildning finnas kvar men bedrivas
av värdkommun inom delregionerna TUV, Dalsland och Bohuslän eller annan organisation.
Förslag finns också på finansiering av tillväxtmedel och berörda kommuner som vill vara
med.
Detta innebär ingen omedelbar konsekvens för förbundet förutom minskning av personal.
Risken är dock uppenbar att uppföljning och rapportering av dessa projekt hamnar på
förbundet eftersom tillväxtmedel används. Se ovan. Och den resursen finns inte i basen men
här menar man att kommunerna tar hand om detta själva. Idag ingår
kompetensplattsformsarbetet som en viktig del i regional utveckling och bereds i BHU mm
där förbundspolitiken och förbundsdirektör förväntas driva och diskutera frågan strategiskt.
Det betyder att kommunalförbundet ändå måste hålla sig informerad om utvecklingen i
dessa projekt och eventuellt sköta all administration kring tillväxtmedel.
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Verksamheter/projekt med särskild finansiering
Idag finansierar kommunerna särskilt (utöver medlemsavgiften) ett antal verksamheter och
projekt. Dessa anser man ska ligga kvar i förbundet och eventuella administrativa resurser
och eller kostnader som tillkommer får ingå. Idag ingår dessa verksamheter i två beredningar
med beredningsansvarig. Men eftersom den ena beredningsansvariga (utbildning) inte
längre finns som resurs måste ändå en projektledare finnas och organiseras någonstans.
Vilket innebär en kostnadsökning i alla fall. Dessa projekt är hälsokällan, FOU Fyrbodal,
utvecklingsledare, funktionshinder/socialpsykiatri, nätverksledare IFO, vård- och
omsorgscollege, Antagningskansliet, teknikcollege och samhällsorientering för nyanlända.

Utgå från förbundet
Kommunchefsgruppen har också definierat de projekt som ska utgå från förbundet men där
intresserade kommuner själva kan samordna sig och stå för finansieringen. Projekten är
 Fyrbodal växer på träd
 Hela gröna vägen
 Kulturkollo
 Attraktiva kommuner
 KOBRA
 Scandinavian Science Cluster
 Collegesamverkan VG
 Skolavhopp och SYV - Hela skolans ansvar
 Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering
 Fiskekommunerna
 Utbildning och kurser (kan ev. hanteras av HV)

Kommentar
Hela Gröna Vägen ingår i området affärsdriven miljöutveckling som bevakar och arbetar
med tre för regionen viktiga utvecklingsbitar; gröna näringar, marin energi, biogas och
elfordon. Kommunalförbundets insatser är komplement och stöd till kommunernas eget
miljö- och näringslivsarbete. Genom projekten som startas inom respektive områden
samarbetar tjänstemännen inom beredningen dessutom med andra samhällsfunktioner och
näringslivet för att nå resultat. En nedläggning skulle innebära att kommunerna inte längre
får möjlighet att ta emot miljömiljonen som regionen årligen avsätter för att genomföra
projekt i kommunerna för att skapa ett hållbart samhälle. Affärsdriven miljöutveckling har
visat att de är mycket duktiga på att växla upp miljömedlen som regionen och kommunerna
avsätter (2 milj. kr per år). Ett exempel är projektet ”Biogas 2020” som ensamt omsätter
30 milj. kr över en treårs period. Det projektet visar också på kommunalförbundets ambition
att starta upp projekt åt kommunerna som sedan hittar en annan hemvist för drivandet av
projekt. I detta fall blev hemvisten Innovatum och detta är det största projekt de någonsin
har bedrivit. Flera av projekten ovan är samverkansprojekt där Fyrbodals kommunalförbund
förbundit sig att finansiera och delta tillsammans med ex. övriga kommunalförbund, vilket
inte hur som helst kan överföras till en annan part.
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Områden som inte är upptagna i arbetsgruppens arbete men som bedrivs i
kommunalförbundet
Det arbete som utförs inom ansvarsområdet arbetsmarknad kompletterar det arbete som
kommunerna bedriver på sina arbetsmarknadsavdelningar. Primärt arbetar
kommunalförbundet med sysselsättningsfrågan utifrån den nya situation som råder då
Fyrbodal mottagit en mycket stor andel av de flyktingar som kommit hit under det senaste
året. Beredningen arbetar tillsammans med kommunalförbundets integrationsstrateg och
ingår i styrgruppen för det projektet som Länsstyrelsen finansierar. Inom detta område har
ett projekt skapats för att ta tillvara på nyanländas entreprenörskap och kompetens.
Tillsammans med utbildningsberedningen diskuteras åtgärder för att skapa en bättre
arbetsmarknad i Fyrbodal där kompetensförsörjningsfrågan är högaktuell då det råder brist
på kunnig personal inom flera av yrken. Som ett led i detta ingår bägge beredningsansvariga i
det delregionala kompetensrådet i vilken utbildnings-, arbetsmarknads-, integrations- och
näringslivsfrågorna ständigt är uppe. Beredningen jobbar också med vissa miljöfrågor och
driver en del förstudier och mindre projekt tillsammans med kommunerna för att skapa
miljömedvetenhet hos invånarna. En organisation som hjälper företagen i Fyrbodal med att
utveckla hållbara arbetssätt är Miljöbron som årligen får stöd från kommunalförbundet i
form av miljömedel.

Förslag på alternativ hantering
Kommunalförbundets verksamhet har vuxit snabbt på grund av att man sökt finansiering till
en mängd utredningar och projekt som också har beviljats. Detta belastar också
kommunerna eftersom deras medarbetare är involverade i samtliga projekt. Nuvarande
organisation med nästan 50 anställda är inte rimlig utifrån ett chefs- och ledaransvar och
inte heller rimlig utifrån en administrativ belastning (som inte resursmässigt är större jmfrt
2005). Eftersom kommunalförbundets verksamhet nu ifrågasätts så behöver åtgärder vidtas.
Det första är naturligtvis att strypa inflödet av nya projekt och verksamheter vilket innebär
att ha en tydlig struktur för såväl inkorgen som initiativrätten. Om inga eller få nya projekt
tillkommer så betyder det per automatik att när nuvarande projekt löper ut i december 2018
minskar verksamheten med projektanställda kraftigt (11 personer) men det påverkar inte
den finansiella situationen direkt. Arbetet med att se över inkorgen och förbundsordningen
pågår nu.
Den viktigaste förändringen är att skapa ett arbetssätt där kommuncheferna är involverade i
det årliga verksamhetsplanearbetet. Nuvarande verksamhetsplan saknar strategier på kort
och lång sikt. Genom att arbeta tillsammans med kommuncheferna och ha en tydlig och
öppen dialog kring utmaningarna i hela Fyrbodal ökar det gemensamma ansvaret,
delaktigheten och acceptansen för kommunalförbundets uppdrag framåt. Det pågår redan
ett arbete internt i kommunalförbundet att skapa en ny och strategisk verksamhetsplan
inför 2018.
Dessa två förändringar skapar förutsättningar att utveckla kommunalförbundet till en
organisation som driver rätt frågor för samtliga 14 kommuner.
Anneli Snobl
Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund
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1

Gemensam kunskapsgrund

1.1

Fyrbodals funktionella geografi, rapport Sweco

•

Fyrbodal
–
–

Långa avstånd
Monocentrism – stora stråk mot Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg)

–
–

Polycentrism :
Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg

–
–

•
•

•

•
•
•
•
•

Tar inte hänsyn till Norge respektive Värmland

Symmetriska pendlingsflöden mellan Trollhättan och Uddevalla
Kompletterande näringsliv mellan TUV
Goda förutsättningar för pendling
Negativ sysselsättningsutveckling (aktuella siffror?)
Orientering mot Göteborg

Strömstad med norra Bohuskusten
•
•

Specialiserat näringsliv besöksnäring, gränshandel, jordbruk, industrier
Pendling mot Norge

Åmål med norra Dalsland
•
•
•

Orientering mot Säffle/Karlstad (Åmål ingår i Karlstads arbetsmarknadsområde)
Ensidig produktionsinriktad landsbygd
Negativ befolkningsutveckling

Slutsats – förutsättningar för Fyrbodal att bli en sammanhållen region är små.
Troligt scenario är Trestad med Göteborg, och Åmål med Värmland, norra Bohuskusten har Norge
gemensamt med Värmland.
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1.2

Urbaniseringens effekter och skäl för att samverka, SKL rapport

Utmaningar för växande kommuner:
•
Bostäder till alla nya invånare, vissa svårt att attrahera privata investeringar, risk för segregation
•
Bygga ut infrastruktur och kommunikationer (investeringar i VA och gator, samspel med regionen/staten
om kollektivtrafik och kommunikationer)
•
Ökade krav på kommunal service – skolor, äldreomsorg, idrottsanläggningar och kulturutbud
•
Hög investeringsnivå som påverkar finanserna
Utmaningar för krympande kommuner:
•
Kontinuerlig anpassning av kommunala verksamheten
•
Arbetsbelastningen inom kommunens administration minskar inte
•
Mindre utrymme för nya lösningar och effektivisering
•
Svårigheter med rekrytering och personalförsörjning samt specialister
•
Små kommuner har sämst förutsättningar för att avsätta tid och resurser för strategiskt utvecklingsarbete.
Behöver kunskapsstöd.
•
Överdimensionerad infrastruktur (skolbyggnader som står kvar och kostar)
•
Minskat skatteunderlag , svag soliditet, skulder
•
Svårt upprätthålla kostnadseffektivitet och kvalitet
•
Känsliga för förändringar ekonomiskt
•
Förändrade eller skärpta krav från staten eller andra svåra att hantera.
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Växande och krympande kommuner - urbaniseringens effekter - i Fyrbodal:
Med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen under perioden 2010-2015 är följande
kommuner växande respektive krympande:
Växande:
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Strömstad, Tanum, Åmål och Dals Ed
Krympande:
Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Orust

Generella skäl för att samverka
•

•

Klara sitt uppdrag (välfärdsuppdraget)
– Rationalisering och effektivisering
• för att minska de totala kostnaderna
• för att erbjuda mer till samma kostnad
– Skapa utveckling och förnyelse – större verksamhetsvolym skapar utrymme för det
– Rekrytering och kompetensförsörjning – större organisationer kan erbjuda intressantare
arbetsuppgifter
Växa/utvecklas (samhällsutvecklaruppdraget/regional utveckling)
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1.3
Seminarium ”Växande storstadskommuners utmaningar och det
regionala
ansvaret”, Gbg universitet hösten 2016

Erfarenheter från Kommunstyrelsens ordföranden i Göteborg, Botkyrka och
Staffanstorp:

•

•
•
•

Strukturbild – komplettera i stället för att konkurrera, förhålla sig och
positionera sig
Samverkan ska skapa mervärde för respektive kommun/varje KSO vill ha
något med sig hem.
Klara sitt uppdrag (välfärdsuppdrag)
Växa/utvecklas (samhällsutvecklaruppdrag)

Studie från Umeå universitet:
• Medborgare inte längre bara kommunmedborgare, politisk orientering
mot andra kommuner också (anhöriga och fritidsboende)

50

1.4
•
•
•

•

Slutsatser att ta med i översynen av Fyrbodal
Varje KSO vill ha med sig något hem
Både växande och krympande kommuner har ansträngd ekonomi och svårt med
finansiering
Behoven av samverkan större i krympande kommuner både när det gäller klara sitt
uppdrag och utvecklas
Om varje del av Fyrbodal stärks utifrån sina behov, stärks också hela Fyrbodal
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2

Förslag till prioriterade uppgifter och kompetens inom ramen för
medlemsavgiften

Infrastruktur o kollektivtrafik (väg, järnväg, bredband, sjöfart o cykel)
- Delregional plan för inspel till regional och nationellt plan
- Kunskapsunderlag, påverkansarbete, målbilder/ambitioner, yttranden
Hälso och sjukvård/socialtjänst (gemensam målgrupp med VGR)
- Skapa fungerande samverkan mellan VGR/kommunerna genom avtal och överenskommelser
- Samordna statliga satsningar
- Uppdrag från omsorgs/socialchefer med särskild finansiering. Sådana uppdrag ska vara
förankrade i kommunchefsgruppen och egna kommunen te x ÄBIC/IBIC, iCare4
(Dessutom utanför Fyrbodals kommunalförbund med särskild finansiering från kommunerna Vårdsamverkan Fyrbodal)
Resurser till basorganisationen
- Förbundsdirektör, administrativ chef/ekonom, infrastrukturansvarig, välfärdsansvarig.
Ytterligare utrymme finns för exempelvis utredare och kommunikatör
- Medlemsavgiften föreslås indexeras fr o m 2018
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3 Förslag till prioriterade insatser inom ramen för RTV-medel
Insatserna ska vara strategiskt betydelsefulla och framtidsorienterade
Förutsättning: 18 mkr per år (35 kr/inv och VGR-medel 9 mkr)
Prio-grund
1 Påverkansarbete på externa parter
2 Samverkan med en extern part t ex VGR, HV, Länsstyrelsen, Business Sweden, som verkar över
flera kommuner/regionalt

3. 1 Insatser inom ramen för Kommunalförbundet Fyrbodal
Innovatum teknikpark
Nyföretagande (Ung företagsverksamhet, Drivhuset, Nyföretagarcentrum mfl.)
Affärsdriven miljöutveckling inkl Biogas 2020
Etableringsservice Position Väst
Strukturbild Fyrbodal
Kommunakademin Väst
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3.2
•
•

Insatser utanför kommunalförbundet
Bedrivs av värdkommun inom delregionerna TUV, Dalsland och Bohuslän eller annan
konstellation
50% medfinansiering av RTV-medlen, 25% kommunernas RTV samt 25% berörda kommuner
Kompetensplattform
Praktiksamordning
Företagsklimat
Kreativa kraftfält
Samverkan vuxenutbildning
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4 Fortsatta projekt/insatser med särskild kommunfinansiering idag
•
•

Särskilda överenskommelser/avtal/projektbeskrivningar med tidsperiod ska finnas
Inför ny tidsperiod ska nytt ställningstagande göras enligt rutin för nya initiativ

Projekt/insatser/verksamheter:
Välfärd/Hälso- och sjukvård/socialtjänst
Hälsokällan
FoU Fyrbodal
Utvecklingsledare funktionshinder/socialpsykiatri
Nätverksledare IFO
Vård- och omsorgscollege
Utbildning
Antagningskansliet
Samhällsutveckling
Teknikcollege
Samhällsorientering för nyanlända
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5 Fortsatta insatser med särskild finansiering av Västkom

• E-samverkan
– E-hälsa Fyrbodals kommunalförbund
– E-arkiv, Välfärdsteknik och E-förvaltning i TUV-samverkan
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6 Ej prioriterade insatser/projekt inom förbundet
Insatserna/projekten kan bedrivas av intresserade kommuner i samverkan och med särskild
finansiering.
Insatser/projekt:
• Fyrbodal växer på träd
• Hela Gröna vägen
• Kulturkollo
• Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling
• KOBRA – kompetensbaserad regional analys
• Scandinavian Science Cluster
• Collegesamverkan VG – gröna näringarna
• Förstudie skolavhopp
• Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering
• Fiskekommunerna
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7
7.1

Förslag till nya rutiner för styrning av förbundets verksamhet
Initiativrätt

9 § i förbundsordningen ändras .
Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av
• ledamot och ersättare i förbundsdirektionen,
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt
• organ under förbundsdirektionen om direktionen har medgivit sådan rätt.
Ärenden i arbetsutskottet får väckas av
• Ledamot och ersättare i arbetsutskottet,
• organ under arbetsutskottet om arbetsutskottet har medgivit sådan rätt.
• Förbundsdirektören
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7.2 Beslutsunderlag
Beslutsunderlag för nya initiativ/projekt/insatser ska innehålla:
• Bakgrund
• Nuläge
• Syfte/Mål
• Föreslagen åtgärd
• Tid- och arbetsplan
• Beräknade kostnader
• Finansiering
• Uppföljning
• Vad händer efter projekttiden
Beslutsunderlaget lämnas till förbundsdirektören för godkännande och vidare hantering.
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8 Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen att uppdra åt förbundsdirektören att
successivt anpassa förbundets verksamhet i enlighet med förslaget.

Enligt uppdrag
Kommunchefsgruppen via
arbetsgruppen - Ulf Ericsson, Agneta Johansson, Peter Larsson, Anneli Snobl, Ove
Thörnkvist och Annika Wennerblom

60

61

UPPDRAG

GENOMLYSNING AV FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
Direktionen har gett förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund.

Uppdraget ska vara genomfört till direktionsmötet 1 september 2016.
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MÅLET

GENOMLYSNING AV FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
• Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos
kommunalförbundet
• Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för
eventuella prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning
av medlemsavgiften.
• Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift
och konsekvenser av de olika alternativen.
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ARBETSGRUPP GENOMLYSNING
Anneli Snobl, förbundsdirektör
Yvonne Wernebjer, administrativ chef
Åsa Johansson, kommunikationsansvarig
Karin Jansson och Yvonne Samuelsson, Beredningen Utbildning
Lis Palm, Beredningen Välfärd
Anna Lärk Ståhlberg, Beredningen Samhällsutveckling
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DISPOSITION
•VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?
•UTMANINGAR I DELREGIONEN FYRBODAL
•SAMMANHANGET
•ORGANISATION
•VERKSAMHETEN
•NÄTVERK OCH STYRGRUPPER = KÄRNAN
•ADMINISTRATION OCH EKONOMI
•BERÄKNINGAR, FÖRSLAG, KONSEKVENSANALYSER
•BENCHMARKING
•FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR
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VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

HISTORIK FYRBODAL – VÄSTRA GÖTALAND
GENOMLYSNING AV FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
1999: Regionen bildas. Regionen beslutade att istället för att kommunicera
direkt med 49 kommuner, så ska detta ske genom fyra kommunalförbund
samt Västkom.
2005: Fyrbodals kommunalförbund bildas.
Uppgifter för kommunalförbunden:
• ha ett tillväxtprogram samt gemensamma överenskommelser och riktlinjer
inom t ex sjukvård (HSA) och kollektivtrafik.
• hantera gemensam tolkning och utbildningar rörande nationella riktlinjer
som berör båda huvudmännen.
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VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

KOMMUNERNA FÅR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.
Gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder.
Aktiv bevakning av kommunala intressen genom uppvaktningar,
remissyttrande mm.
Drift av gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna.
Förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt.
Kunskapsnätverk, spridning av idéer och stimulans till
erfarenhetsutbyte.
Service/sambruk på områden där enskilda kommuners
resurser är otillräckliga.
Samordning och stöd med kompetenshöjande insatser.
Kompetenshöjning för den kommunal personal som tillfälligt
rekryteras till förbundet.
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VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

DETTA STYR VÅR VERKSAMHET
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VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

VI HAR OCKSÅ STÄLLT OSS BAKOM MÅLEN I
DE HÄR REGIONALA ÖVERENSKOMMELSERNA
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VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

FÖRBUNDETS UPPDRAG OCH MÅL
UR FÖRBUNDSORDNINGEN

Uppgifter - tillvarata medlemskommunernas intressen
- främja deras samverkan
Syfte

- stärka Fyrbodal
- samverka för utveckling och effektivt
resursutnyttjande.

Mål

- stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Områden där kommunalförbundet särskilt ska verka:
•
•
•
•

Tillväxt- och utvecklingsfrågor.
Verksamhetsstöd och intressebevakning.
Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller
samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt
verksamhetsstöd
Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

• Kommunernas part i
samverkan och
dialog med Västra
Götalandsregionen.
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VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

DELÄGARSKAP
•Gryning Vård AB 17 %
•Mediapoolen AB 16,7 %
•Innovatum AB

1,3 %
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UTMANINGAR I DELREGIONEN
FYRBODAL

UTMANINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UTBILDNING

Utbildningsnivå lägre än riksgenomsnittet. Fyrbodalregionen har lägst andel
högskolestuderande 20-24 år. Sned utbildningsbalans. Stora skolavhopp.
GEOGRAFIN
Negativ befolkningsutveckling.
Norra delen av Fyrbodal riskerar att inte integreras med Fyrbodals lokala
arbetsmarknad.
ARBETSFyrbodal saknar Skaraborgs täta tätortsstruktur med korta avstånd.
MARKNADEN
Stora avstånd – rumsliga sammanhållningen en av de stora utmaningarna.
Heterogen region glesbygd/tätort – kommunerna har olika behov.
Näringsliv – sämsta företagsklimatet i regionen enligt Svenskt Näringslivs
Företagsbarometer. Sjunkande omsättning i företag.
BEFOLKNINGSSTRUKTUR
Färre procentuellt som kommer i jobb.
Brist på bostäder.
Olika kulturer, Dalsland, Fyrstad och Bohuslän.
Begränsade kommunala resurser och kompetens i de mindre kommunerna
INFRAInfrastruktur – järnväg och avsaknad av kapillärvägar, slussar.
STRUKTUR
Den åldrande befolkningens sammansatta vårdbehov kräver en god vårdsamverkan
med alla sjukvårdaktörer.
Högst flyktingmottagande av alla delregioner i förhållande till befolkningsmängd.
SKILLNADER
MELLAN
KOMMUNER
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SAMMANHANGET

SAMMANHANGET
EU
Staten
Västra Götalandsregionen

Fyrbodals kommunalförbund
och medlemskommunerna
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SAMMANHANGET

FYRBODAL + VÄSTRA GÖTALAND (VGK+VGR)
Beredningen
Välfärd

Beredningen
Utbildning

SRO

VästKoms
kansli,
Socialhandlägg
arnätverk
VästKoms styrelse

Västgruppen och gemensamma
grupperingar för infrastruktur,
kollektivtrafik, miljö, näringsliv,
kultur
mm
BHU

Västgruppen och
gemensamma
gruppering
för kompetensförsörjning
BHU

Vårdsamverkan
Fyrbodal

Socialchefer och
socialhandläggare
Beredningen Välfärd

Gemensamma grupperingar för
infrastruktur, kollektivtrafik,
kompetensförsörjning, näringsliv,
kultur mm
Fyrbodals direktion

Gemensam gruppering
Kompetensförsörjning –
brett sammansatt
delregionalt
kompetensråd
Beredningen Utbildning

Närsjukvårdsgrupp

Socialtjänst &
Kommunal sjukvård

Kommunernas egna
tjänstemän

Kommunernas egna
tjänstemän & lokala
kompetensråd

Direktkontakt lokal
politik o HSN

Socialnämnd
eller motsvarande

KF och KS

KF , KS, utbildningsnämnd eller motsv.

Ledning i
Regional samverkan i länet
(LiSA)
nivå

Delregional
Vårdsamverkans
nivå
politiska samråd

Lokal
nivå

Beredningen
Samhällsutveckling

Tjänstemannanivå

=

svart text

Politikernivå

=

vit text
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SAMMANHANGET

VEM GER OSS UPPDRAG?
Initiativrätt

POLITIKER
LÄNSSTYRELSE

Ur Bakgrund och förslag

NÄTVERK
TJÄNSTEMÄN

STAT
VGR

KOMMUNER

Ärenden i förbundet får väckas av:
- Ledamot och ersättare i
förbundsdirektionen
- Förbundsmedlem genom
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
- Organ under förbundsdirektionen om
direktionen själv föreskrivit sådan
rätt.
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BENCHMARKING

BENCHMARKING 2016

BERÄKNAT UTIFRÅN BUDGET
Medlemsintäkter

7 400 000

10 200 000

10 391 768

43 600 000

18 500 000

20 500 000

18 500 000

2 000 000

28

40,25

41

74,11

Antal anställda
bas/total

7,55/44

11,8/20

10,5/20

123/160

Antal invånare

266 000

253 000

223 000

982 000

Tillväxtmedel
Medlemsavgift/inv.
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ORGANISATION

POLITISK ORGANISATION
Valberedning

Direktion

AU

Beredningen
Välfärd

Beredningen
Utbildning

Beredningen
Samhällsutveckling

Styrgrupp
integration

Styrgrupp
Affärsdriven
miljöutveckling

7 ledamöter

7 ledamöter

7 ledamöter

3 ledamöter

3 ledamöter
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INTERN ORGANISATION
Direktion

AU

Förbundsdirektör

En chef för ekonomi och administration.

44 anställda varav 6
tjänsteköp
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TRE BEREDNINGAR
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VÄLFÄRD
12 personer och 10,4 årsarbeten (därav 3 tjänsteköp)
En tjänst, beredningsansvarig, finansieras av medlemsavgiften.
NÄTVERK
Drivs på uppdrag av
socialcheferna.
- Medicinskt ansvariga
sköterskor
- Socialpsykiatrichefer
- Funktionhinderchefer
- IFO-chefer
- Rehabchefer
- Biståndschefer
- Vård och omsorgschefer
- Utredare
- Anhörigstödjare
- Samt flera
ämnesspecifika
kunskapsnätverk

FoU-SOCIALTJÄNST
Tre FouRum med
socialchefernas
medarbetare i:
Individ och familjeomsorg
(IFO)
Funktionshinder/socialpsyk
iatri
Vård och omsorg
Uppdragen baseras alltid
på kommunernas behov.
Forskning och
utvecklingsprojekt.
Statliga satsningar
kanaliseras genom FoU
och beredningen.

HÄLSOKÄLLAN

Genom avtal med 13
kommuner och Norra
hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Hälsokällan har till
uppgift att främja barn
och ungas hälsa genom
att utbilda och stödja
”viktiga vuxna”.
Pedagogisk verksamhet
riktad till skola och
socialtjänst med riktade
utbildningar utifrån
behov.

VÅRDSAMVERKAN
Gemensam arena för
Fyrbodals kommuner samt
Lilla Edet, vårdcentralerna
och NU-sjukvården på
politisk- och
tjänstemannanivå.
Prioriterade områden är
äldre, barn och unga,
missbruk och psykiatri.
Direktionen utser
representanter till den
politiska strukturen.

VFU
Samordning
verksamhetsförlagd
utbildning (VFU)
sjuksköterskeprogrammet.

På uppdrag av
socialcheferna är en
person deltidsanställd att
vara kommunernas
samordnande person i
kontakt med HV och
andra högskolor.
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VÄLFÄRD
•Berör socialtjänst, kommunal sjukvård och folkhälsa.
•Effektiviserar och utvecklar socialtjänsten.
•Leder samverkan för gemensamma målgrupper i länet med
Västra Götalandsregionen.
•Uppdragen utgår från kommunernas behov, gemensamma avtal
samt regeringens satsningar på en mer kunskaps/evidensbaserad socialtjänst.
•Arbetet utförs genom omvärldsbevakning, projekt, nätverk,
utvecklingsarbete och metodstöd.
•Ger kommunerna stöd i regionalt och delregionalt utrednings- och
förhandlingsarbete.
•Företräder kommunerna tillsammans med fem
kommunrepresentanter i Vårdsamverkan Fyrbodal.
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FINANSIERING VÄLFÄRD 2016-2018
Total finansiering
Välfärd 17 948 tkr

Särskild finansiering
från
medlemskommuner;
7 608 tkr

Deltagaravgifter kursverksamhet;
1 350 tkr

Medlemsavgifter;
1 850 tkr = 11 %

VG-regionen till
projekt;
4 200 tkr

Statliga medel till
projekt (Lst, SKL);
2 940 tkr
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UTBILDNING

12 personer och 10,4 årsarbeten (därav 3 tjänsteköp)
En tjänst, beredningsansvarig, finansieras av medlemsavgiften.
NÄTVERK
- Förvaltningschefer
- Ordförande BUN
- Vuxenutbildningsansvariga
- Yrkeshögskoleanordnare
- Studie- och
yrkesvägledare
- Utbildningsledare
yrkesutbildning
- Utvecklingsledare
inom skolan
- Lednings- och
styrgrupper i olika
Projekt

KOMPETENSPLATTFORM

ANTAGNING

COLLEGE

Regeringsuppdrag där
syftet i Fyrbodalregionen
är att höja den generellt
låga utbildningsnivån och
att förse arbetslivet med
rätt kompetens.

Antagningskansli för
Fyrbodals gymnasieskola.
Operativ verksamhet som
kommunalförbundet fått i
uppdrag av kommunerna
att driva.

I Teknik- resp Vård- och
omsorgscollege
kvalitetssäkras
utbildningarna genom
certifiering.
Utreda College inom de
gröna näringarna.

Arbetet/förankringen sker
genom ett brett
sammansatt delregionalt
kompetensråd och lokala
kompetensråd ute i
kommunerna.

Samverkan med
arbetsmarknaden och
kommunerna.

SAMHÄLLSORIENTERING FÖR
NYANLÄNDA
Fyrbodals
kommunalförbund:
- Samordning/nätverk
- Planering och
kursadministration
- Grundutbildning
kommunikatörer
- Administration och
utbildning
- Administrativt system
(Soda)

Förstudier och projekt
delregionalt och
tillsammans med övriga
kommunalförbund.
VGR har avsatt
tillväxtmedel för att kunna
jobba med regional och
lokal samverkan,
utredningar,
omvärldsbevakning,
projektansökningar och
nätverk.
Arbetet är kopplat till
målen i VG 2020 och
Genomförandeplanen.
.

Vänersborg, Trollhättan
och Uddevalla:
Är utförarkommuner,
anställer samhällskommunikatörer och
genomför kurser i SO för
nyanlända.
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UTBILDNING
•Genom samverkan och samplanering inom hela utbildningsområdet:
 höja utbildningsnivån i regionen
 matcha utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov
 främja näringslivets konkurrenskraft och det livslånga lärandet
•Länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till regional och nationell nivå
•Utgår från kommunernas och arbetsmarknadens behov, gemensamma avtal
och avsiktsförklaringar samt regionala satsningar.
•Sker genom nätverk och mötesplatser, samordning av gemensamma insatser,
förstudier, projekt och omvärldsbevakning.
•Biträder kommunerna i regionalt och delregionalt utrednings- och
förhandlingsarbete.
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FINANSIERING UTBILDNING 2016-2018
Total finansiering
Utbildning 23 915 tkr

Medlemsavgifter; 2 225 tkr
= 10 %

Tillväxtmedel regionen;
4 325 tkr

Särskild finansiering
från
medlemskommuner;
10 190 tkr

Tillväxtmedel från
kommunerna; 4 325 tkr
EU-bidrag till projekt;
2 750 tkr

VG-regionen till
projekt;
100 tkr
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SAMHÄLLSUTVECKLING
Fakta: 11 personer, 10,6 årsarbeten
Två tjänster, Beredningsansvarig tillika näringslivsutvecklaren och
infrastrukturansvarig, finansieras av medlemsavgiften.
NÄTVERK

NÄRINGSLIV

INFRASTRUKTUR &

KULTUR

FYSISK PLANERING

- Näringslivschefer
- E-chain =
Arbetsgruppen för alla
som jobbar med
nyföretagarrådgivning
- Arbetsgruppen för
strategisk infrastruktur
- Tjänstemannaberedning
infrastruktur &
kollektivtrafik
- Bibliotekschefer
- Kulturansvariga
- Miljöchefer
- Styrgrupper i olika
projekt och verksamheter

- Driva offensiva insatser
för att etablera nya
arbetsplatser i Västra
Götaland.
- Attrahera
nyetableringar.
- Skapa bättre
företagsklimat.
- Stöd till befintligt
näringsliv, satsningar på
internationella marknader.
- Öka entreprenörskapet
& nyföretagandet.
- Projekt inom integration
& företagande.
- Skapa tillväxt i zonen
Göteborg –Oslo.
- Förstärka tillväxtklustren.

KOLLEKTIVTRAFIK

- En region som syns och
hörs.
- Ge stöd till
förverkligande av idéer
inom kreativa & kulturella
näringar.
- Skapa ökade
möjligheter för barn och
unga att aktivera sig
kulturellt.
- Öka kunskapen om
kulturens roll i
samhällsutvecklingen.
- Identifiera och utveckla
kreativa kraftfält.
- Skapa internationell
lyskraft genom
internationella festivaler.

- Ta fram underlag för en
gemensam strukturbild i
Fyrbodal och hela
regionen.

- Verka för förtätning av
landsbygd och stad
- Bidra till goda
kommunikations- och
transportlösningar
- Välfungerande ITinfrastruktur
- Säkerställa
Vänersjöfartens framtid –
Nya slussar
- Missing Link
- Bohusbanan,
Lysekilsbanan, DVVJ
- Cykeltrafik
- Skogsnäringstrafik

- Ingå i regionens
strategiska grupp för
regional utveckling ur ett
strukturbildsperspektiv.
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SAMHÄLLSUTVECKLING
AFFÄRSDRIVEN
MILJÖUTVECKLING

TILLVÄXTPROJEKT

- Innovatum AB
(inkubator&projektarenan)
- Driver frågan om
- IUC Väst AB
omställningen till ett
(tillverkningsindustrin)
fossilfritt samhälle.
- Biogas & elfordo. (Hela - Svenskt Marintekniskt
Forum (sjöfart, offshore,
gröna vägen & Biogas
fritidsbåtar)
2020)
- Marin energi (Blå ÖP & - Nyföretagarcentrum
(Rådgivning till nya
strömmätning)
företagare)
- Gröna näringar
(Fyrbodal växer på träd.) - Coompanion
(ekonomiska föreningar
- Nya verktyg för
och kooperativ, sociala
gemensam upphandling
företag)
- Drivhuset
(högskolestudenters
entreprenörskap)
- Ung Företagsamhet
(gymnasieelever startar
UF-företag under
utbildningen)
- Miljöbron (studenters exjobb till företag)
- Entreprenörsarenan
(inkubator och rådgivning)
- Connect Väst
(kompetenspanel och
företagsaccelerator)
- Svinesundskommittén
(gränshinder)

ARBETSMARKNAD

VISSA
MILJÖFRÅGOR

- Sysselsättning för
nyanlända inom ramen för - Bidra till regional
integrationsprojektet.
utveckling på ett hållbart
sätt.
- Jobba med
kompetensförsörjnings- Samverka kring inköp.
frågan tillsammans med
- Initiera förstudier för att
utbildningsberedningen
undersöka vilka projekt
genom deltagande i det
som kan driva hållbar
delregionala
utveckling.
kompetensrådet, DKP.

PROJEKT
- Position Väst
- Företagsakuten
- Finansieringsrådgivning
- Ägarskifte Micro
- Företagsklimat Fyrbodal
- Integration och
företagande
- Kulturkollon
- Kreativa Kraftfält
- Offentlig miljö som
konstform
- Attraktiva kommuner
- Hela Gröna Vägen
- Fyrbodal Växer på träd
- Marin energi
- Biogas 2020
- Strukturbild Fyrbodal
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SAMHÄLLSUTVECKLING
Beredningen Samhällsutveckling ansvarar för regional utveckling i vid bemärkelse där
frågor som näringslivsstöd, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering,
arbetsmarknadsfrågor, kultur och miljö ingår.
Ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet delas mellan Samhällsutvecklingsberedningen och
Utbildningsberedningen där utbildningsberedningen har huvudansvaret.
Arbetet ska leda till att:
• det mångfasetterade Fyrbodal är en plats där människor vill bo och verka,
• nya människor och företag attraheras hit,
• ett rikt kulturliv för både invånare och besökare tillhandahålls,
• goda kommunikationsmöjligheter genom strategisk förtätning,
• ett positivt företags- och innovationsklimat utvecklas där det befintliga näringslivet växer
och nya företag startas,
• klimatmålen uppnås,
• omställningen till ett fossiloberoende samhälle möjliggörs,
• en gemensam strukturbild för Fyrbodal tas fram för att driva effektiv regional utveckling.
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PROCESS FÖR TILLVÄXTMEDEL
Budget för tillväxtmedel (9+9+0,5 MKR) beslutas av direktionen i samband
med att verksamhetsplanen antas.
Beslutsgruppen tar beslut om projekt löpande.
Finns inget öppet ansökningsförfarande för tillväxtmedel och miljömedel.
Del av kulturmedel är sökbara.
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PROCESS TILLVÄXTMEDEL
1.
Regeringens
regleringsbrev för
regionala
tillväxtåtgärder
antas av riksdagen.

5.

Projektidéer kommer
in via kommunerna,
förbundets
beredningar,
nätverk, staten eller
regionen.

2.
Västra
Götalandsregionen
tilldelas medel för
tillväxtinsatser.

6.
Idéerna bedöms
utifrån VG2020 och
Genomförandeplan
Fyrbodal.

3.
Kommunalförbundet
matchar anslaget
genom kommunala
medel utifrån den
regionala
överenskommelsen
med regionen.

7.
Ärendet bereds
antingen i
näringslivschefsgruppen,
kulturchefsgruppen eller
miljöchefsgruppen.

4.
Medel finns avsatta
för tillväxt, kultur och
miljö samt
kompetensförsörjning
samt 500 tkr för
förstudiemedel.

Vid
8.
tillstyrkande av
tjänstemännen
bereds ärendet av
politikerna i
Samhällsutvecklings
beredningen
alternativt fattas ett
delegationsbeslut
av
förbundsdirektören.
Tillstyrker
beredningen går
ärendet vidare till
arbetsutskottet, AU.
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PROCESS TILLVÄXTMEDEL FORTS...
PROJEKTSTART
• Projektägaren
meddelas beslut
och får direktiv om
rapportering och
rekvirering.

GENOMFÖRANDE
• Projektägaren
avger rapport
kvartalsvis.
• Fysiska möten med
projektägaren sker
kontinuerligt.

AVSLUT
• Projektägaren
avger slutrapport.
• Eventuell
slutkonferens
anordnas för
spridning av
resultat.
• Beslut tas om steg
efter projekt.

EFTER PROJEKT
• Implementeras som
verksamhet inom
kommun,
kommunalförbunde
t eller privat sektor.
• Utvecklas och drivs
vidare som nytt
projekt.
• Läggs ner.
• Används som
verktyg för
påverkan.
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FINANSIERING SAMHÄLLSUTVECKLING 2016-2018
Total finansiering
Samhällsutveckling
68 011 tkr
Särskild finansiering från
medlemskommuner; 41 tkr

Privat finansiering
till projekt; 900 tkr

Medlemsavgifter;
4 910 tkr = 8 %

EU-bidrag till projekt;
3 600 tkr
Statliga medel till
projekt (Lst, SKL); 2
900 tkr
VG-regionen till
projekt; 7 410 tkr

Tillväxtmedel från
kommunerna;
24 125 tkr

Tillväxtmedel från
regionen;
24 125 tkr
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INTEGRATIONSPROJEKTET
Avslutas mars 2017 med levererad delregional överenskommelse.
Ansökan om fortsättning på projektet (implementering) kommer att lämnas in.

STRATEGISK
SAMORDNING
NÄTVERK

- Strategiskt kommunnätverk
- Deltar i Länsstyrelsens
organisation
med Samråd integration
- Ensamkommande barn
(se beredning välfärd)
- Nätverket för samhällsorientering
(se beredning utbildning)

ETABLERINGSUPPDRAGET

SPRIDA AKTUELL
INFORMATION

- Nyhetsbrev integration med
aktuell statistik, spridning av
goda exempel, samt aktuell
information om nyheter inom
integrationsområdet.
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VARFÖR INTEGRATIONSPROJEKTET?
Fyrbodal har det högsta mottagandet av nyanlända i vår region, i
förhållande till befolkningsmängd.
Stora utmaningar kring boende, arbete, utbildning, sysselsättning och
hälsoinsatser.
Genom en samverkan på en strategisk nivå, skapar vi en långsiktig och
hållbar plattform för fortsatt arbete över kommungränserna.
Genom en skriftlig delregional överenskommelse skapar vi även en
struktur i samverkan med andra myndigheter och aktörer.
Genom nätverk sker erfarenhetsutbyten mellan kommunerna och
samordningsidéer och effektiviseringar av dessa insatser.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING
TILL VÅRA MEDLEMSKOMMUNER
Fakta: 2 personer, 1,8 årsarbeten.
Finansieras via deltagaravgifter.

2015

16 utbildningar
24 utbildningsdagar
629 deltagare

1:a halvåret 2016 16 utbildningar
49 utbildningsdagar
506 deltagare
39 utbildningar är hittills inplanerade under hösten 2016
Exempel på utbildningar: inom ekonomiområdet, yrkeshandledning,
lagstiftning inom socialtjänsten, handläggning och dokumentation,
integrationsfrågor samt metodutbildningar inom övriga områden.
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FINANSIERING KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2016-2018

2 760 tkr

Deltagaravgifter
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ANTAL KUNSKAPSNÄTVERK
Fyrbodals kunskapsnätverk

44

Tillfälliga kunskapsnätverk

39

Regionala kunskapsnätverk

26

Nationella kunskapsnätverk

5

Internationella kunskapsnätverk

5
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FYRBODALS NÄTVERK - SOM VI DRIVER
• Arbetsgruppen för strategisk

• Kommuncheferna

• Rehabchefer

infrastruktur

• Kommunikatörer

• Barns behov i centrum (BBIC),
arbetssätt

• Kulturansvariga

• Samhällsorientering för
nyanlända

• Bibliotekschefsnätverk
• Biståndschefer SoL/LSS
• Delregionalt kompetensråd
• Ekonomiskt bistånd
• Ensamkommande barn
• FouRum• -Funktionshinder/socialpsykiatrichefer
-Individ och familjeomsorg chefer
• -Vård och omsorg chefer
• Försörjningsstödsnätverket
• Förvaltningschefer utbildning
• Integrationsprojektet
• IT-nätverk
• Komet, metod för stöd till
föräldrar

• Socialchefer

• Lokalt kompetensråd (LKP)–

• Socialpedagoger i skolan

kontaktpersoner kommuner
• Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
(MAS)

• SYV- nätverk
• Teknikcollege
• Tjänstemannaberedningen för

• Miljöchefsnätverk

infrastruktur & kollektivtrafik

• Näringslivsutvecklarnätverket
• Nätverk Funktionshinder för införande
av kompetens/titulatur av baspersonal
• Nätverk Socialpsykiatri för införande
av kompetens/titulatur av baspersonal
• Nätverk Vård och omsorg för införande
av kompetens/titulatur av baspersonal
• Nätverket för handläggare som
arbetar med ensamkommande Regional
styrgrupp
• Personlig assistans chefer
• Regional styrgrupp Teknikcollege
• Regional styrgrupp Vård- och
omsorgscollege

• Utbildningsanordnare
Yrkeshögskola
• Utbildningsledare
Yrkeshögskola
• Utredare inom socialtjänst
• Utvecklingsledare Skolan
• VFU sjuksköterskeutb.
• VFU Socialpsykiatriutb.
• Vuxenutbildningsansvariga
• Vård - och omsorgscollege
• Vägledande samtal/ICDP,
metod

45 st
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NÄTVERK DÄR FÖRBUNDSDIREKTÖREN INGÅR
•Kommunchefer
•BHU och BHU presidie
•Västkom och Västkoms styrelse
•SSVIT (Strategiska styrgruppen för samordnad IT-utv i VG)
•Västgruppen
•LISA (ledningsgrupp i samverkan)
•Länsstyrelsen
•Polis/migrationsverk
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EKONOMISK ANALYS - INLEDNING
•Förbundet bildades 2005 med verksamhetsövergång
för personal från BOSAM, Fyrstadskansliet och
Dalslands kommunalförbund.
•Personal som finansieras via medlemsavgiften uppgår i
nuläget till 10 personer och 7,55 årsarbeten.
•Totalt har förbundet 44 anställda varav 6 personer är
tjänsteköp från medlemskommunerna.
•Förbundets totala omsättning 2005 - 2015 uppgick till
347 044 138 kr
Varav basverksamhetens omsättning uppgick till 24 %
80 225 814 kr
•Eget kapital 2015-12-31: 3 193 493 kr
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TILLBAKABLICK:

ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT 2005-2016
BASERAD PÅ FÖRÄNDRING AV INVÅNARANTAL SAMT HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFT
Invånarantalet i medlemskommunerna har ökat med 4 611 personer under 2005-2016.
Ökning av invånarantal medför en ackumulerad intäkt på 513 303 kr vilket ger en
genomsnittlig extra höjning av medlemsavgiften på 42 775 kr/år.
Beslutad medlemsavgift
2005

25 kr

2010

26 kr

(259 190 kr)

2016

28 kr

(531 844 kr)

Av medlemsavgiften går 2 kr (ca 530 000 kr) årligen till Västkom.
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ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT

BASERAD PÅ FÖRÄNDRING AV INVÅNARANTAL OCH MEDLEMSAVGIFT
SAMT HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFT 2005-2016
År

Inv

Inv/år

Inv acc

Kr/år

2005

258 311

0

2006

258 053

2007

-258

-258

-6 450

-6 450

258 802

749

491

18 725

12 275

2008

259 303

501

992

12 525

24 800

2009

259 330

27

1 019

675

25 475

2010

259 190

-140

879

-3 640

21 835

2011

259 712

522

1 401

13 572

35 407

2012

259 802

90

1 491

2 340

37 747

2013

260 206

404

1 895

10 504

48 251

2014

261 931

1 725

3 620

44 850

93 101

2015

262 219

288

3 908

7 488

100 589

2016

265 922

703

4 611

19 684

120 273

531 844

4 611

20 049

120 273

513 303

791 034

Genomsnitt 42 775 kr/år

Kr acc Medlemshöjning

259 190
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EXTRAORDINÄRA INTÄKTER 2005-2015
Har byggt det egna kapitalet
2006

Tillskott från Kommunförbundet Fyrbodal

171 473 kr

2011

Utdelning Mediapoolen Västra Götaland AB

166 130 kr

2012

Utdelning Mediapoolen Västra Götaland AB

166 130 kr

2012

Utdelning Gryning Vård AB

2006-2015

Acc. över/underskott i projekt och verksamheter
(ext.utbild. + valutavinst)

2005-2015

Ränteintäkter 2005-2015

1 142 000 kr
598 732 kr

2 720 486 kr

Förbundet debiterar årligen ut ca 500 000 kr på verksamheter och projekt för del i
lokaler, IT och övriga OH-kostnader.
Förbundet tilldelas årligen 200 000 kr av VG-regionens RTV-medel för administration av
dessa.
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FINANSIERING TOTALA VERKSAMHETEN 2016-2018
Total finansiering
128 250 tkr
Privat finansiering till projekt;
900 tkr

Adm.intäkter från projekt och verksamheter;
Medlemsavgifter;
1 500 tkr
Medlemsavgifter 22 300 tkr = 18%

Särskild finansiering från
medlemskommuner;
17 840 tkr
Deltagaravgifter kursverksamhet;
4 310 tkr
EU-bidrag till projekt;
6 350 tkr
Statliga medel till projekt
(Lst, SKL); 5 840 tkr
VG-regionen till projekt;
11 710 tkr
Tillväxtmedel från kommunerna;
28 450 tkr

Tillväxtmedel från
regionen;
29 050 tkr
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MOMENT 22
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ANSTÄLLD PERSONAL I VERKSAMHETEN
ÅR 2005-2016

Sammanlagt har 113 personer arbetat på
Fyrbodals kommunalförbund under 2005-2016.
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2006

19

10
7,2

7,55

2007

2008

Personer i bas

15
10
7,65

2009

12

12

7,3

2010

7,1

2011

Årsarbeten i bas

16
11
7,2

2012

25

17
10
6,75

2013

9
6,85

2014

Projekt och verksamheter

10
7,55

2015

10
7,55
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KOSTNADSUTVECKLING 2006-2015
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2009
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2010

2011

2012

2013

2014

Politiska arvoden,möten politiker och tjänstemän

2015
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ANALYS - KOSTNADSUTVECKLING
•Förbundet har visat positiva resultat 2005-2013 delvis p g a:
-Höga ränteintäkter
-Beredningsansvarig Utbildning delvis finansierad via projekt
-Tjänsten Näringslivsansvarig har varit delvis vakant
•Förbundet visar röda siffror 2014-2015 delvis p g a:
-Låga ränteintäkter
-Beredningsansvarig Utbildning finansieras till 100 % av basverksamheten
-Tjänsten Näringslivsansvarig tillsatt till 100 %
2006 uppgick personalkostnader till 68 % av förbundets medlemsavgift.
2015 uppgick personalkostnader till 85 % av förbundets medlemsavgift.
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BERÄKNING:

2016-2018 EGET KAPITAL
2016

Beräknat resultat enligt prognos
Eget kapital 2015
Kvarvarande eget kapital

2017

Budgeterat resultat
Eget kapital
Kvarvarande eget kapital

2018

Budgeterat resultat
Eget kapital förbrukat
Tillskott från kommunerna krävs

- 1 101 150
3 193 495

2 092 345
- 1 645 000
2 092 345

447 345
- 1 650 000
447 345

- 1 202 655
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SIMULERING:

AV 2,5 % ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT ÖVER TID I
FÖRHÅLLANDE TILL BESLUTAD NIVÅ PÅ MEDLEMSAVGIFT

Differens
1 322 818 kr
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BERÄKNING :

AV ÖKAD MEDLEMSAVGIFT I KR FRÅN 2017
Budget enligt verksamhetsplan 2017

Budgeterat resultat

6 kr

Medlemshöjning 6 kr (22%)

7 kr

Medlemshöjning 7 kr (25%)

8 kr

Medlemshöjning 8 kr (29%)

9 kr

Beräknat resultat

Beräknat resultat

Beräknat resultat
Medlemshöjning 9 kr (33%)
Beräknat resultat

2017

2018

2019

7 820 000

7 820 000

7 820 000

-9 465 000

-9 370 000

-9 470 000

-1 645 000

-1 550 000

-1 650 000

1 596 000

1 596 000

1 596 000

-49 000

46 000

-54 000

1 861 000

1 861 000

1 861 000

216 000

311 000

211 000

2 127 000

2 127 000

2 127 000

482 000

577 000

477 000

2 393 000

2 393 000

2 393 000

748 000

843 000

743 000
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BERÄKNING:

FÖRDELNING AV ÖKAD MEDLEMSAVGIFT I KR
PER KOMMUN FRÅN 2017
Inv.

7 kr

8 kr

9 kr

Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda

9 605
4 782
6 494

67 235
33 474
45 458

76 840
38 256
51 952

86 445
43 038
58 446

Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

14 438
9 147
10 204
15 011
8 976
12 837
12 454
57 082
54 071
38 258
12 563

101 066
64 029
71 428
105 077
62 832
89 859
87 178
399 574
378 497
267 806
87 941

115 504
73 176
81 632
120 088
71 808
102 696
99 632
456 656
432 568
306 064
100 504

129 942
82 323
91 836
135 099
80 784
115 533
112 086
513 738
486 639
344 322
113 067

265 922*

1 861 454

Totalt

* Enl. SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015

2 127 376

2 393 298
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3 SCENARIER VID OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT
Scenario 1: Avveckling av en beredning
• 1 a) Beredning Utbildning läggs ner
• 1 b) Beredning Välfärd läggs ner
• 1 c) Beredning Samhällsutveckling läggs ner

Scenario 2: Outsourcing av administration och
ekonomi till en medlemskommun
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OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

SCENARIO 1: AVVECKLING AV EN BEREDNING
Besparingar med hänsyn taget till LAS och uppsägningstider
2017

Avveckling av en beredning
Ingen tillsättning av tjänst till infrastrukturfrågor 2017

2018

375 000 kr

Beräknat underskott 2017

500 000 kr
875 000 kr
-1 645 000 kr

Kvar att finansiera

-770 000 kr

Besparing av en beredning 2018
Besparing av tjänst till infrastrukturfrågor 2018

770 000 kr
770 000 kr
1 540 000 kr

2019

Beräknat underskott 2018

-1 550 000 kr

Kvar att finansiera

-10 000 kr

Besparing av en beredning 2019

790 000 kr

Besparing av tjänst till infrastrukturfrågor 2019

790 000 kr
1 580 000 kr

Beräknat underskott 2019

Beräknat överskott mot budget 2019

-1 550 000 kr

30 000 kr
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN UTBILDNING
Scenario 1 a) Kommunerna tappar:
• Samarbete och samplanering inom utbildningsområdet
• Ledning och administration av nätverk med barn- och utbildningsnämndsordförande och förvaltningschefer.
• Kompetens inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet som är högt prioriterat
område regionalt, delregionalt och lokalt.
• Bevakning gällande utbildning- och kompetensförsörjning regionalt och nationellt ur ett
delregionalt (Fyrbodal) perspektiv.
• Resurs som har möjlighet att driva delregionala frågor, omvärldsbevaka, svara på
samordnade remisser, driva viktiga gemensamma frågor, bevaka, initiera, söka medel till
och driva kommunövergripande förstudier/projekt inom utbildnings- och
kompetensförsörjningsområdet.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN UTBILDNING
Forts scenario 1 a) Kommunerna tappar:
• En sammanhållande resurs för kompetensplattformuppdraget, delregionala
kompetensrådet och de lokala kompetensråden . Kompetensförsörjning som täcker
både behov, efterfrågan och utbud där samverkan krävs inom och mellan områdena.
• En sammanhållande resurs för många nätverk som exempel:
Yrkeshögskoleanordnare, utvecklingsledare, utbildningsledare, Studie- och
yrkesvägledare.
• Hemvist, resurs och administration av avtal för verksamheter som Antagningsenheten,
Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, VUX-nätverk + webb och samhällsorientering
för nyanlända.
• En sammanhållande resurs för de projekt som Kommunalförbundet förbundit sig att
finansiering med medel och/eller egen tid nedlagd tid som ex. Skandinavien Science
Cluster, KOBRA, Collegesamverkan Västra Götalandsregionen, Kompetensplattform
Fyrbodal, Skolavhopp och Praktiksamordning.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN VÄLFÄRD
Scenario 1 b) kommunerna tappar:
•

Omvärldsbevakning och samordning av remissvar för socialtjänsten.

•

Ledning och administration av nätverk med socialnämndsordförande.

•

Bevakning av socialtjänst- och kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor, i regionala
och nationella sammanhang.

•

Möjligheten att ta del av vissa statliga satsningar som kräver regionala
överenskommelser och handlingsplaner med VGR försvinner t ex om psykisk hälsa,
missbruk, kunskapsbaserad socialtjänst. Medlen uteblir för både kommunerna och
regionen.

•

Möjligheterna till att stödja samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och
VGR för förstudier och utvecklingsprojekt.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN VÄLFÄRD
Forts scenario 1 b) Kommunerna tappar:
•

Resurser för att göra utredningar om effektivisering och eventuell samordning av
socialtjänsten försvinner. Det kan röra sig om t ex Personlig Ombud (PO) och
Socialjour.

•

Den sammanhållande kraften för många nätverk, chefsnätverk och ämnesspecifika
nätverk inom socialtjänsten försvinner.

•

Representantskapet i regionala nätverk tex för unga lagöverträdare,
missbruksfrågor med länsstyrelsen och IT-frågor för vården.

•

Hemvist och administration av avtal för verksamheter som Hälsokällan, FoU Socialtjänst, VFU-samordning och projektanställda.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN SAMHÄLLSUTVECKLING
Scenario 1 c) Kommunerna tappar:
• En mellankommunal samordning inom dessa arbetsområden. Korsbefruktningen
som sker mellan ansvarsområdena uteblir.
• Strategiska infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar. Inget gemensamt inspel i
remissärendena i långsiktiga infrastrukturplaner.
• Möjligheten att mottaga årliga avsatta kulturmedel till kommunalförbundet och
driva gemensamma kulturprojekt.
• Samordning och uppväxling av tillväxtmedel samt möjligheten till att driva
gemensamma tillväxtprojekt.
• Samordningen av näringslivsenheterna för framtagande av gemensamma
tillväxtstrategier och nya projektidéer.
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KONSEKVENSANALYS:

AVVECKLING BEREDNINGEN SAMHÄLLSUTVECKLING
Forts scenario 1 c) Kommunerna tappar:
• Möjligheten att arbeta proaktivt och gemensamt med företagsetableringar. (Position
Väst)
• Komplement och stöd till kommunernas eget miljöarbete för att uppnå ett
fossiloberoende samhälle. (Affärsdriven miljöutveckling)
• Möjligheten att ta emot miljömiljonen som regionen årligen avsätter för att
genomföra projekt i kommunerna. (Biogas, Marin Energi och Gröna näringar)
• Skapa en gemensam strukturbild för Fyrbodal för effektiv regional utveckling.
• Personalresurserna i integrationsprojektet minskas.
• Invånarna inte kan få konsumentrådgivning i miljöfrågor via Hållbar utveckling
(HUV) som är föremål för verksamhetsövergång.
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OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

SCENARIO 2: OUTSOURCING AV ADMINISTRATION
OCH EKONOMI TILL MEDLEMSKOMMUN
BESPARINGAR MED HÄNSYN TAGET TILL LAS OCH UPPSÄGNINGSTIDER

2017

2018

2019

Del av administration och ekonomi avslutas på förbundet
Beräknat underskott 2017

230 000 kr
-1 645 000 kr

Kvar att finansiera

-1 415 000 kr

Administration och ekonomi överlämnas i sin helhet till
medlemskommun
Beräknat underskott 2018

910 000 kr
-1 550 000 kr

Kvar att finansiera

-640 000 kr

Administration och ekonomi utförs av medlemskommun

930 000 kr

Beräknat underskott 2019

Kvar att finansiera

-1 550 000 kr
-620 000 kr
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KONSEKVENSANALYS:

OUTSOURCING AV ADMINISTRATION OCH
EKONOMI TILL MEDLEMSKOMMUN
• En utlokalisering av förbundets ekonomi, administration och projektredovisning berör
2,75 årsarbeten och 4 funktioner.
• Tillgängligheten minskar för förbundsdirektör och 35 projektledare då ekonomi,
administration, projekt- och personalfrågor hanteras på distans.
• Besparingen blir marginell i förhållande till svårigheten att driva verksamheten utan
administrativ personal.

• Not. Skaraborgs kommunalförbund betalar årligen ca 750 000 kr till Skövde
kommun för IT, ekonomi och administration. Del av kostnaden omfattar en 50%
ekonomtjänst.
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BESKRIVNING AV ADMINISTRATION OCH EKONOMI
Förutsättning för/stöd till 44 personer, ca 25 projekt och verksamheter
som försvinner från kansliet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Löneadministration
Momsredovisning
Skattedeklaration
Personal- och pensionsfrågor
Styrdokument
IT-support
Internkontroll och kvalitetsuppföljning
Upphandlingar
Ekonomiska rutiner och strukturer
Budget, rapporter och årsbokslut
Avtal
Dokumenthantering och Arkiv
Inköp
Intranät inkl. support till kommunernas
användare av förbundets projektytor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Löpande redovisning
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturering
Projektavstämningar och redovisning
till externa aktörer, ex. vis regionala,
statliga och EU-finansiärer
Ekonomi/budgetstöd till 35
projektledare
Avstämning och rekvisition av
regionala tillväxtmedel
Lokalfrågor
Kallelser och protokoll AU och
direktion
Med mera…
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ALTERNATIVA INDEX
FÖR ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT
• Arbetskostnadsindex (AKI)
Indexet mäter utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och
arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal för privat sektor.
• Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
Indexet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser.
• Konsumentprisindex (KPI)
Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen.
• En fastställd årlig höjning på 2 %
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SLUTSATS INDEX
• Indexberäkning kan få både positiva och negativa effekter på budgeten,
statistik i juli 2016.
AKI 2,32 %

PKV 3,2 %

KPI 1,05 %

• En fastställd årlig höjning på 2 % följer Riksbankens inflationsmål och ger en stabilare
budgetutveckling.
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BERÄKNING:

ÅRLIG ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFTEN MED 2% PER ÅR OCH
KOMMUN FRÅN 2018
Inv. Medlemsavgift 2016
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Totalt

9 605
4 782
6 494
14 438
9 147
10 204
15 011
8 976
12 837
12 454
57 082
54 071
38 258
12 563

265 922*

2 % på 7 kr

2 % på 8 kr

2 % på 9

268 940

6 723

6 916

7 108

133 896

3 347

3 443

3 539

181 832

4 546

4 676

4 806

404 264

10 107

10 395

10 684

256 116
285 712
420 308

6 403
7 143
10 508

6 586
7 347
10 808

6 769
7 551
11 108

251 328

6 283

6 463

6 642

359 436
348 712
1 598 296
1 513 988

8 986
8 718
39 957
37 850

9 243
8 967
41 099
38 931

9 499
9 216
42 241
40 012

1 071 224
351 764

26 781
8 794

27 546
9 045

28 311
9 297

7 445 816

186 145

191 464

196 782

* Beräkning Enl. SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015
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BERÄKNING:

2 % ÅRLIG ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT
FRÅN 2018 I KR/INV.
44,22

44,00

43,35
42,50

42,00

41,67

40,00
38,00
36,00

39,26
37,74
36,72
35,70

38,49

38,20

37,45

37,14

36,41

40,85
40,05

40,54

39,75

38,97

39,42

38,64

37,89

41,35

42,18

43,02
41,83

41,01

40,20

34,00
32,00
30,00

2018

2019

2020

35 kr + 2%

2021

36 kr + 2%

2022

37 kr + 2%

2023

2024

Linjär (37 kr + 2%)

2025

2026
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BERÄKNING :

12 000 000

2 % ÅRLIG ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT
FRÅN 2018 I KR/ÅR
11 758 652
11 528 090

11 500 000

11 302 049
11 080 440

11 000 000

10 863 177
10 650 173

10 500 000

10 441 346
10 236 614

10 000 000

10 035 896
9 764 656

9 500 000

9 959 949

10 569 578

10 362 331

10 159 148

10 780 969

10 996 589

11 216 520

11 440 851
11 123 049

10 904 950

10 691 127

10 481 497

10 275 978

10 074 488

9 876 949

9 683 283

9 493 415

9 000 000
8 500 000
8 000 000

2018

2019

2020

2021

35 kr + 2%

2022

36 kr + 2%

Beräkning enligt SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015

2023

37 kr + 2 %

2024

2025

2026
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AVVECKLING AV FÖRBUNDET?
Ur förbundsordningen:
”Förbundet skall träda i likvidation om mer än
hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat
beslut därom.”

”Verksamheten får fortsätta den tid som
behövs för en ändamålsenlig avveckling.”
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OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

- KONSEKVENSANALYS OFÖRÄNDRAD ORGANISATION
Enligt förbundsordningen 13 §
”Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas
genom bidrag från medlemskommunerna.”

Enligt Kommunallagen 8 kap 23 §
”Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är
förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall skjuta till så stor del av
bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i
förbundsordningen.”
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BENCHMARKING 2016

BERÄKNAT UTIFRÅN BUDGET
Medlemsintäkter

7 400 000

10 200 000

10 391 768

43 600 000

18 500 000

20 500 000

18 500 000

2 000 000

28

40,25

41

74,11

Antal anställda
bas/total

7,55/44

11,8/20

10,5/20

123/160

Antal invånare

266 000

253 000

223 000

982 000

Tillväxtmedel
Medlemsavgift/inv.
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ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR FRAMÅT
•Skapa en vision och värdegrund för Fyrbodal
•Involvera kommuncheferna mer i kommunalförbundets uppdrag och
framtida verksamhet (beställare-utförare)
•Bredda kunskapen om förbundets uppdrag och mål såväl internt som
externt
•Tydliggöra inflödet av ärenden – vad är viktigast att förbundet
arbetar med och hur tas beslut
•Förtydliga beslutsprocesser
•Öka den interna informationen och dialogen med kommunchefer och
andra beställare
•Se över verksamhetsplaneprocessen och skapa en tydligare och
enklare VP
•Koppla verksamhetsplanen till finansiering
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FÖRBUNDSDIREKTÖREN

ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR FRAMÅT
•Beslut bör vara ekonomiskt finansierade
•Bli bättre på att återkoppla resultat som uppnåtts
•Skapa en organisation med tydligare ansvar och möjlighet att följa processer
tydligare
•Tydliggöra ledningsgruppens roll
•Öka insynen i projekt och andra verksamhetsdelar
•Ta fram en mer lättnavigerad och professionell hemsida
•Ta fram processer med större delaktighet i frågor som ska till BHU
•Se över om IT kan kopplas till en medlemskommun
•Bli mer professionell gentemot ”de vi är till för”
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FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR
•Att höja medlemsavgiften med 9 kronor from 1 juli 2017 med hänsyn till
kommunernas olika budgetprocesser. Beräknat underskott 2017 – 450 tkr.
•Att from 2018 använda t ex riksbankens inflationsmål (2%) för årliga
justeringar av medlemsavgiften.
28+9=37 kronor jmf Skaraborg 40,25 kr Borås 41 kr

136REKOMMENDERAR
FÖRBUNDSDIREKTÖREN

BERÄKNING:

FÖRDELNING AV ÖKAD MEDLEMSAVGIFT I KR
PER KOMMUN FRÅN 2017
9 kr Halv avgift 2017

Kommun*
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda

86 445
43 038
58 446

43 223
21 519
29 223

Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

129 942
82 323
91 836
135 099
80 784
115 533
112 086
513 738
486 639
344 322
113 067

64 971
41 162
45 918
67 550
40 392
57 767
56 043
256 869
243 320
172 161
56 534

2 393 298

1 196 649

Totalt

* Beräkning enligt SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015
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FORTSATT PROCESS
•

2 sep: APT med information till kommunalförbundets anställda

•

2 sep: Information till kommunchefer

•

Diskussion i respektive kommun

•

15 sep: Synpunkter lämnas till AU senast denna dag

•

6 okt: Beslut i direktionen
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Tidplan Fyrbodal
9 februari

Direktionsmöte




10 februari

23 februari

Kommunchefsgruppens rapport och förbundsdirektörens
konsekvensbeskrivning presenteras.
Beredningsordföranden inbjudna.
Materialet bestående av kommunchefsgruppens rapport (i form av
PowerPoints) och förbundsdirektörens konsekvensbeskrivning med alternativt
arbetssätt remitteras till kommunerna för synpunkter.

Kommunchefsmöte


Kommunchefsgruppens rapport och förbundsdirektörens
konsekvensbeskrivning presenteras.

AU


Möte med beredningsordförandena för att höra deras syn.

29 mars

Sista dag för kommunerna att inkomma med synpunkter.

6 april

AU

20 april

11 maj

8 juni




Behandling av inkomna synpunkter.
Framtagande av förslag.

Direktionsmöte



Förslaget presenteras
Workshop och diskussioner

AU



Eventuell justering av förslaget.
Beslutsförslag fastställs.

Direktionsmöte


Beslut om kommunalförbundets uppdrag och/eller finansiering fattas.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-66

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Gellerstedt

Svar till revisionen angående Granskning av intern
styrning och kontroll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar till revisionen och översänder svaret till
revisionen.

Sammanfattning
Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen.
Granskningsrapporten översändes med önskemål att senast 14 april 2017 erhålla
svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av revisionens
bedömningar vilka redovisas i rapporten.
Revisionen skriver att syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning samt en
tillräcklig intern kontroll av kommunens verksamhet. Granskningen har omfattat
kommunstyrelsen i Munkedals kommun.
Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att säkerställa
en ändamålsenlig styrning och ledning samt en tillräcklig intern kontroll av
kommunens verksamhet. Effekten av vidtagna åtgärder har ännu inte kunnat
konstateras i genomförd granskning. I granskningen har revisorerna identifierat ett
antal utvecklingsområden i styrelsens arbete med styrning och ledning.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
 Säkerställa en tydlig koppling mellan KF:s inriktningsmål och styrelsens
resultatmål
 Tydliggöra när och hur sektorerna ska redovisa uppföljning av
verksamhetsmålen
 Överväga att låta sektorerna redovisa underliggande indikatorer och
aktiviteter för att tydliggöra vad bedömningen av målen baseras på.
 Säkerställa att samtliga sektorer tar fram dokumenterade risk- och
väsentlighetsanalyser som grund för planering, prioritering och uppföljning av
det interna kontrollarbetet.
Ekonomiavdelningen har i bifogat underlag beskrivit revisionens frågeställningar
samt besvarat samtliga frågeställningar.
Rapporten anses här med besvarad.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Att tydliggöra arbetet med intern kontroll stärker ledning och styrning av kommunen.

Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Revisionen
Ekonomienheten
Kommunledningsgruppen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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2017-03-15

Dnr: KS 2017-66

KOMMUNSTYRELSEN

Revisionsrapport – Granskning intern styrning och kontroll
Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen.
Granskningsrapporten översändes med önskemål att senast 14 april 2017 erhålla
svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av revisionens
bedömningar vilka redovisas i rapporten.
Revisionen skriver att syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning samt en
tillräcklig intern kontroll av kommunens verksamhet. Granskningen har omfattat
kommunstyrelsen i Munkedals kommun.
Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att
säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning samt en tillräcklig intern kontroll
av kommunens verksamhet. Effekten av vidtagna åtgärder har ännu inte kunnat
konstateras i genomförd granskning. I granskningen har revisorerna identifierat ett
antal utvecklingsområden i styrelsens arbete med styrning och ledning.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
 Säkerställa en tydlig koppling mellan KF:s inriktningsmål och styrelsens
resultatmål
 Tydliggöra när och hur sektorerna ska redovisa uppföljning av
verksamhetsmålen
 Överväga att låta sektorerna redovisa underliggande indikatorer och
aktiviteter för att tydliggöra vad bedömningen av målen baseras på.
 Säkerställa att samtliga sektorer tar fram dokumenterade risk- och
väsentlighetsanalyser som grund för planering, prioritering och uppföljning
av det interna kontrollarbetet.
Revisorerna:
I mål- och resursplan 2016-2019 har fullmäktige antagit nio inriktningsmål för
perioden. Kommunstyrelsen har antagit resultat- och verksamhetsmål utifrån
fullmäktiges inriktningsmål. Granskningen visar att resultatmålen i somliga fall
saknar en tydlig koppling till fullmäktiges inriktningsmål. Vi ser det som väsentligt
att det finns en tydlig koppling mellan KF:s inriktningsmål och styrelsens
resultatmål.
Svar
I de exempel på mål, som lyfts fram av revisionen, är kopplingen mellan
inriktnings- och resultatmål mindre tydlig. Översyn kommer att ske inför
kommande års målprocess 2018-2019. Dialog kring de nästkommande periods mål
har skett tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunledningsgruppen. Målen bearbetas därefter i varje partigrupp.
Revisorerna:
I granskningen framkommer att sektorerna tolkat styr- och ledningssystemets
skrivning om uppföljning av verksamhetsmålen på olika sätt. Sektor Barn- och
Utbildning och sektor Samhällsbyggnad har dokumenterat uppföljningen av
samtliga eller vissa av verksamhetsmålen i sina respektive delårsbokslut.

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
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Kommunledningskontoret och sektor Omsorg har inte dokumenterat uppföljningen
för några av verksamhetsmålen i delårsboksluten. Enligt kommunchefen har
samtliga sektorer följt upp verksamhetsmålen även om det inte framgår i
delårsboksluten. Vi anser att kommunstyrelsen bör tydliggöra när och hur
sektorerna ska redovisa uppföljning av verksamhetsmålen
Svar
Kommunstyrelsen anser att det är tillräckligt att resultatmålen redovisas i
delårsboksluten. I de fall styrelsen anser att uppföljning av målen anses otillräcklig
kommer styrelsen att kräva in kompletterande information från kommunchefen.
Revisorerna:
Granskningen visar att indikatorer och/eller aktiviteter för verksamhetsmålen
varken återfinns i budgethandlingen eller i delårsboksluten. Enligt styr- och
ledningssystemet ska indikatorer och/eller aktiviteter kopplas till
verksamhetsmålen, med de måste inte redovisas i budgethandlingen. Vi anser att
underliggande indikatorer och aktiviteter skulle tydliggöra vad bedömningen av
måluppfyllelsen för verksamhetsmålen och därigenom resultatmålen baseras på.
Svar
En avvägning bör göras innan en sådan förändring genomförs detta för att
samtidigt kunna ge ett gott underlag för måluppfyllelse för varje enskilt mål som att
ge en helhetsbild över hela måluppfyllelsen. I varje resultatmål sammanfattas
arbetet som pågått inom verksamheterna i form av verksamhetsmål och aktiviteter.
Detta arbete är förvaltningens. Kommunstyrelsen bedömer det som tillräckligt att
fortsätta att följa styr- och ledningssystemet dvs att inte redovisa, i varje
uppföljning, de verksamhetsmål och aktiviteter som leder till resultatmålen.
Revisorerna:
I granskningen framkommer att kommunledningskontoret tagit fram en
dokumenterad riskanalys inom ramen för det interna kontrollarbetet. Övriga
sektorer har inte upprättat någon dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. För
att KS ska kunna säkerställa att internkontrollplanerna hanterar kommunens mest
kritiska risker anser vi det som väsentligt att samtliga sektorer genomför
dokumenterad riskanalys.
Svar:
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga sektorer att inför kommande
internkontrollplan genomföra en risk- och väsentlighetsanalys. Inför kommande
plan ska denna analys presenteras för kommunstyrelsen. Detta för att styrelsen ska
kunna ta del av analysen samt också få möjlighet att prioritera vilka kontroller som
ska göras under kommande år.
Rapporten överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för svar till revisionen.

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a kommunallagen
DILAB AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Dilab AB har under verksamhetsåret 2016, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.

Sammanfattning
I kommunallagen infördes, 1 januari 2013, en skyldighet för kommunstyrelsen att i
dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 1 a § KL.

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt
att dess beslut kan överklagas enligt 10 kap. i kommunal-lagen. Förändringen
stärker möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen.
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna möten
med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.
Till det kommer bolagsstyrningsrapport upprättad av bolaget. Detta utgör en god
grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap.1 § a KL. Härtill
kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar
och styrelseprotokoll.
DILAB har lämnat en bolagsstyrningsrapport. Rapporten är undertecknad av
ordförande. Av rapporten framgår:
DILAB ägs till 51 % av Munkedals kommun och till 49 % av New Wave AB. Bolaget
bildades år 2000 och hyr ut lagerlokaler till tre olika företag.
Bolagsordningen antogs av kommunfullmäktige 2006. Bolagets ska äga och förvalta
industrilokaler samt hyra ut lokaler till olika företag och därtill anknytande
verksamhet.
Ett aktieägaravtal upprättades mellan parterna år 2000.
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a kommunallagen
Munkedals Bostäder AB (Munkbo)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta att:
Munkedals Bostäder AB har under verksamhetsåret 2016, bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.

Sammanfattning
I kommunallagen infördes, 1 januari 2013, en skyldighet för kommunstyrelsen att i
dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 1 a § KL.

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt
att dess beslut kan överklagas enligt 10 kap. i kommunal-lagen. Förändringen
stärker möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen.
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna möten
med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.
Till det kommer bolagsstyrningsrapport upprättad av bolaget. Detta utgör en god
grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap.1 § a KL. Härtill
kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar
och styrelseprotokoll.
Munkbo AB har lämnat en bolagsstyrningsrapport daterad 2017-01-02. Rapporten är
godkänd i styrelsen. Av rapporten framgår:
att enligt bolagsordningen för Munkbo AB, antagen i Kommunfullmäktige i november
2015, ska Munkbo
- Främja bostadsförsörjningen i Munkedals kommun
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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-

Erbjuda hyresgästerna möjlighet att påverka sin boendemiljö
Vara ett verktyg för att genomföra kommunens bostadspolitik

Munkbo har ett aktivt samarbete med Hyresgästföreningen genom regelbundna
möten och andra kontakter. På initiativ från hyresgästföreningen genomförs
röjnings- och uppstädningsåtgärder på Brudås. Säkerhetsvandringar planeras.
Munkbo utreder förutsättningarna för nybyggnation och kommer under 2017 att
lämna över utredningen till kommunen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a kommunallagen
Rambo AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2016, har bedrivit
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för
verksamheten.

Sammanfattning
I kommunallagen infördes, 1 januari 2013, en skyldighet för kommunstyrelsen att i
dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 1 a § KL.

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt
att dess beslut kan överklagas enligt 10 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen.
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige. Till det kommer bolagsstyrningsrapport upprättad av bolaget.
Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6
kap.1 § a KL. Härtill kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar,
ägardirektiv, årsredovisningar och styrelseprotokoll.
Rambo AB har lämnat en bolagsstyrningsrappor. Rapporten är godkänd i styrelsen.
Av rapporten framgår:
att Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB) är ett
aktiebolag som ägs av Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner och som
bildats med syfte att fullgöra ägarkommunernas skyldigheter inom avfallshantering,
samt långsiktigt säkerställa en gemensam infrastruktur för avfalls-, återvinnings- och
miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet.
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Fördelning av aktiekapital
Lysekils kommun aktiekapital 975 000 kronor 38,2 procent 195 aktier
Sotenäs kommun aktiekapital 525 000 kronor 20,6 procent 105 aktier
Tanums kommun aktiekapital 525 000 kronor 20,6 procent 105 aktier
Munkedals kommun aktiekapital 525 000 kronor 20,6 procent 105 aktier
Föremålet och syftet för bolagets verksamhet finns angivet i Bolagsordningen.
”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera
och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet som
återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att
producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med
anknytning till bolagets verksamhet.”
”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och
självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering och tillhandahålla
återvinnings- och miljötjänster i första hand för att ombesörja angelägenheter som i
dess avseenden kan åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner
enligt miljöbalken och annan lagstiftning.” Rambos gällande bolagsordning antogs på
årsstämman 17 juni 2014.
Kommunfullmäktige i Rambos fyra ägarkommuner har antagit, ett för Rambo
gällande, ägar-direktiv. I ägardirektivet framgår att bolaget och dess verksamhet ska
ses som en del av kommunernas verksamhet och där kraven på styrning, insyn,
kontroll och uppföljning är densamma som för verksamheten i förvaltningsform. I
ägarsamråd skall kommunerna och bolaget samråda kring bolagets ekonomi,
verksamhet och utveckling samt andra frågor av principiell art. För det fall att
Bolaget, eller Bolaget genom dess dotterbolag eller intressebolag, bedriver
verksamhet som enligt lag ska bedrivas på affärsmässiga villkor ska
kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas. Verksamheten ska bedrivas
effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a kommunallagen
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under verksamhetsåret 2016, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för
verksamheten.

Sammanfattning
I kommunallagen infördes, 1 januari 2013, en skyldighet för kommunstyrelsen att i
dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 1 a § KL.

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt
att dess beslut kan överklagas enligt 10 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen.
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna möten
med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.
Till det kommer bolagsstyrningsrapport upprättad av bolaget. Detta utgör en god
grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap.1 § a KL. Härtill
kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar, ägardirektiv och
styrelseprotokoll.
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har lämnat en bolagsstyrningsrapport daterad 2017-0109. Rapporten är godkänd i styrelsen. Av rapporten framgår:
att enligt bolagsordningen för Vadholmen Foss 2:81 mfl AB, antagen i
Kommunfullmäktige i mars 2016, ska Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
-

Förvalta och utveckla fastigheter för bostäder och verksamheter

Ägardirektiv saknas.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a kommunallagen
Munkedal Vatten AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under verksamhetsåret 2016, har
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för
verksamheten.

Sammanfattning
I kommunallagen infördes, 1 januari 2013, en skyldighet för kommunstyrelsen att i
dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 1 a § KL.

Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt
att dess beslut kan överklagas enligt 10 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen.
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige. Till det kommer bolagsstyrningsrapport upprättad av bolaget.
Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6
kap.1 § a KL. Härtill kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar,
ägardirektiv, årsredovisningar och styrelseprotokoll.
Munkedal Vatten AB har lämnat en bolagsstyrningsrapport.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2014-521

TJÄNSTESKRIVELSE

Val av ledamot i Bohuskustens vattenvårdsförbund
Förslag till beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Ny ledamot till Bohusläns vattenvårdsförbunds styrelse ska väljas efter Leif Högberg
(S).

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Astrid Edström
k
Kommunsekreterare

Peter Berborn
Administrativ chef
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Klicka för datum

VÄLJ HÄR

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Rickard Persson
Sektorschef
Svar till revisionen angående Granskning av verksamhetsstyrning inom
sektor Stöd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar till revisionen och översänder svaret till
revisionen.

Sammanfattning
Ernst & Young (EY) genomförde under januari månad 2016 en granskning av
verksamhetsstyrningen inom tidigare sektor Stöd. Detta gjordes på uppdrag av de
förtroendevalde revisorerna i Munkedals kommun. Rapporten visade på ett antal
brister och rapporten delgav dessutom fem rekommendationer för kommunstyrelsen
att arbeta vidare med.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
 Se över och anpassa mängden uppdrag som lämnas till förvaltningen
 Stärka dialogen med utskotten och förvaltningen vid formulering av
uppdragen
 Säkerställa att analys av ekonomiska konsekvenser ingår i
åtgärdsförslag och uppdrag till sektor Stöd
 Säkerställa systematisk uppföljning och kontroll av de uppdrag som
lämnas till förvaltningen
 Säkerställa systematisk uppföljning och kontroll av de resultatmål som
riktas till sektor Stöd
I bifogat underlag finns sektorns rekommenderade svar på revisorernas
rekommendationer.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ekonomiska konsekvenser går inte att bedöma.
Inga ytterligare konsekvenser

Rickard Persson
Sektorschef
Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
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Dnr:

VÄLJ HÄR

Revisionsrapport - Granskning av verksamhetsstyrning inom tidigare sektor
Stöd.
Ernst & Young (EY) genomförde under januari månad 2016 en granskning av
verksamhetsstyrningen inom sektor Stöd. Detta gjordes på uppdrag av de
förtroendevalde revisorerna i Munkedals kommun. Rapporten som EY gjorde visade
på ett antal brister och rapporten delgav dessutom fem rekommendationer för
kommunstyrelsen att arbeta vidare med.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
 Se över och anpassa mängden uppdrag som lämnas till förvaltningen
 Stärka dialogen med utskotten och förvaltningen vid formulering av
uppdragen
 Säkerställa att analys av ekonomiska konsekvenser ingår i
åtgärdsförslag och uppdrag till sektor Stöd
 Säkerställa systematisk uppföljning och kontroll av de uppdrag som
lämnas till förvaltningen
 Säkerställa systematisk uppföljning och kontroll av de resultatmål som
riktas till sektor Stöd
Nedan redovisas kommunstyrelsens svar
Sen den 1 februari 2016 är sektor Stöd inte längre en sektor i förvaltningen utan en
avdelning som ligger under sektor Omsorg. En del av den kritik som riktas i
rapporten går att härleda till bristande resurser i förvaltningen och den tidigare
sektorn. Omorganisationen är ett sätt att stärka styrningen och ledningen i hela
tidigare sektor Stöd och på så sätt få till en tydligare och rakare kommunikation
mellan politik och förvaltning.
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Nedan beskriver sektorns uppbyggnad.

Sektor Omsorg

MAS

Avdelning
Stöd



Avdelning IFO

Avdelning Vård
och äldreomsorg

Se över och anpassa mängden uppdrag som lämnas till förvaltningen

Svar
Kommunstyrelsen har inte lämnat några ytterligare uppdrag till förvaltningen som
belastar sektor stöd, detta har gjort att sektorn fått möjlighet att påbörja ett
strukturellt förändringsarbete inom framförallt avdelning Individ och familjeomsorg
där det stora ekonomiska underskottet finns.


Stärka dialogen med utskotten och förvaltningen vid formulering av
uppdragen

Svar
Sektorchef har haft från och med mars 2016 en månadsrapport i Kommunstyrelsens
arbetsutskott och från och med den 25 maj redovisas denna i Kommunstyrelsen.
Månadsrapporten innehåller avdelningarnas arbete, uppdrag och ekonomiska utfall.
Detta ger tillfälle till kommunstyrelsen att följa upp och styra sektorn önskad
riktning.



Säkerställa att analys av ekonomiska konsekvenser ingår i
åtgärdsförslag och uppdrag till sektor Stöd

Svar
Kommunstyrelsens uppdrag till sektorn har haft återrapporteringskrav med sig. Vi de
tillfällen där uppdragen inte gett ekonomiskt väntad effekt har kommunstyrelsen
tagit tillbaka medel och avbrutit uppdraget. Tidsatta uppdrag ska sektorn
återrapportera tillbaka till kommunstyrelsen med den tidsintervall som är fastlagt i
uppdraget. I återrapportering ska sektorn lämna analys på ekonomisk effekt och
eventuell förväntad effekt framåt.
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Säkerställa systematisk uppföljning och kontroll av de uppdrag som
lämnas till förvaltningen

Svar
Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till sektorn med återrapporteringskrav och med
uppsatta tidsintervaller. Sektorn återrapporter löpande genom sektorchefens
månadsrapport och ska även följa de anvisningar med krav på återrapportering som
finns i uppdraget. För närvarande har sektorn två återrapporter på uppdrag för
kommunstyrelsen att ta beslut kring.


Säkerställa systematisk uppföljning och kontroll av de resultatmål
som riktas till sektor Stöd

Svar
Kommunstyrelsen får i samband med bokslut, analyser och rapporter på hur
sektorns arbete fortskrider för att nå de uppsatta resultatmål som sektorn har. De
resultatmål som sektorn har haft 2016 hade god måluppfyllelse och är
återrapporterat till kommunstyrelsen.

Rickard Persson
Sektorchef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Gunnel Svensson
Medicinsk ansvarig sjuksköterska/verksamhetschef
Sektor Omsorg

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom
1. Förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal.
2. Förslaget till underavtal, Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31
december och som ersätter nuvarande överenskommelse.
3. Förslaget om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-28 §41 att återremittera
ärendet till förvaltningen för bedömning av följande frågor;




Skatteväxling som kompensation för bedömd kostnadsökning
Komplettering med tillämpningsanvisningar enligt tidigare remissvar
Konsekvensanalys av effekterna av ny lagstiftning från 2018.

Förvaltningen gör följande bedömning av frågeställningarna.
I samband med förlängningen av det nuvarande avtalet (2014) uttalades en
gemensam politisk viljeinriktning inför framtagandet av ett nytt avtal mellan
parterna. Viljeinriktningen handlar om att inga nya gränssnitt eller ny skatteväxling
skulle ske samt att utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter med ett
tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan huvudmännen.
Vad avser kompletteringar med tillämpningsanvisningar har ett antal vägledande
patientfall utarbetats med syfte att vägleda huvudmännen vid tillämpningen av
hälso- och sjukvårdsavtalet. (Bifogas)
Hälso- och sjukvårdsavtalet som träder i kraft 1 april 2017 överensstämmer väl med
den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2018, ”Trygg och effektiv
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utskrivning från slutenvården”, för somatiskt utskrivningsklara och 1 januari 2019 för
psykiatrisk utskrivningsklara.

Sammanfattning
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i
Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de
område där kommun och Västra Götalandsregionen (VGR) har ett gemensamt hälsooch sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För
patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt
ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut medan VGR ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.
Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården
Är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god
kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens
perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap om
Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på
patientnyttan. En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta
fram ett förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att
överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och
deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har deltagare
från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk samt Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård betraktas som ett
underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är
giltigt.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och
sjukvårdsavtalet genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter.
Resultatet presenterades för det politiska samrådsorganet (SRO) som beslutade om
förlängning av nuvarande avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling av
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Den gemensamma politiska viljeinriktningen som
uttalades om förutsättningarna för översynen var att inga nya gränssnitt eller
skatteväxlingar ska ske och att utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter
med tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan huvudmännen.
Parterna har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att
upprätta en överenskommelse om dessa målgrupper. I länet finns sedan 2011 en
sådan överenskommelse. Huvudmännen har konstaterat att överenskommelsen var i
behov av revidering och har beslutat att det skulle ske som en del av framtagandet
av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Förslagen har remissbehandlats av samtliga kommuner i Västra Götaland.
Nyheter i förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland i koncentrat.
Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande
Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens
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behov. Genom att Hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på detaljnivå utan
vill uppnå ett individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande
samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst
tillsammans med ett gott samarbete med primärvård och sjukhusvård ger god vård
för den enskilde samt samhällsekonomiska vinster.
Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsavtalet
efterlevs av verksamheter som företräder dem så att hälso- och sjukvården upplevs
som en välfungerande helhet.
Ny struktur
Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för den
som ska tillämpa avtalet. Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal
där övriga överenskommelser som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas
mellan parterna blir underavtal. Underavtalens giltighet förutsätter ett giltigt
huvudavtal.
Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling
Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet efterfrågades inför
översynen. Dessa områden ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus
på följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Särskilda tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför
avtalsstart inom ett antal områden som konkretisering av Hälso- och
sjukvårdsavtalet. Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma
utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den enskilde och skapa
förutsättningar för nya gemensamma vårdformer och använda gemensamma
resurser effektivt.
Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk
VGR och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. I länet finns sedan 2011
en sådan överenskommelse. Huvudmännen konstaterade att överenskommelsen
behövde revideras och beslutade att det skulle ske som en del av framtagandet av
nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt
angelägna. I linje med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett
tydligare fokus brukar- och patientnyttan.
Övriga nyheter

‐ Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning
särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk.
- Förslag till hantering av avvikelser och tvister
- Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid
placering på HVB-hem.
- Fyra utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet
med att utveckla samverkan
o Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa
o Om integrerade arbetssätt och mottagningar
o Om insatser för ungdomar med missbruk
o Vid upphandling av HVB-platser
Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och
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sjukvård i Västra Götaland
Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt
hälso-och sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Underavtalens giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid.
Kommunikation
Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och
säkerställa att innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är kända i
samtliga verksamheter.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Hälso- och sjukvården är i förändring och det påverkar kommunens hälso- och
sjukvårdsansvar.
Kungliga tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Linneuniversitet
har tillsammans tagit fram en kostnadsberäkning för kommuners hälso- och
sjukvårdskostnader fram till 2025. Den sammanvägda bedömningen är att
kommunens kostnader under perioden 2017-2025 kommer att öka med 30 procent.
Kostnadsökningen beror främst på att antalet äldre i befolkningen ökar och den
medicinska utvecklingens framsteg. Den största framtida ökningen står
patientgruppen med kognitiv svikt för.

Folkhälsa
En utveckling där kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ökar är det viktigt att
integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet i
ledningssystemet.
Inga ytterligare konsekvenser
Beslutet expedieras till:

Rickard Persson

Håkan Sundberg

Sektorchef Omsorg

Kommunchef
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Byt perspektiv! Från vårdgivare till individ.
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Introduktion
För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet
i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i
form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av
avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens
perspektiv är i centrum.
Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälsooch sjukvård genom ett gemensamt Hälso- och sjukvårdsavtal.
Avtalets vägledande patientfall ska ge stöd och vägledning för medarbetare och chefer, samt underlätta samarbetet mellan kommunens och Västra
Götalandsregionens samtliga vårdgivare för en jämlik och patientsäker hälsooch sjukvård.
Patientfallen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall
beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut.
Ta även del av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt patientfallen på nätet:
www.vgregion.se/hosavtal och www.vastkom.se/hosavtal
Patientfallen har tagits fram av processledare för Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 i samarbete med arbetsgruppen Tillämpning och kommunikatör. Under
arbetsprocessen har två fokusgrupper, med verksamhetsrepresentanter, bearbetat patientfallen i flera omgångar. Den operativa ledningsgruppen för översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har varit sakkunnig och granskat patientfallen i dialog med processledare.
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Patientfallet Siv berör
särskilt avsnitt 3.3-3.4
samt 3.6, 3.7 och 3.10 i
Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Siv, 72 år
Siv har typ 2 diabetes och polyneuropati. Hon besväras av smärta i fötterna, har yrsel och lätt för att
svimma. Siv har dessutom anemi och får injektion av
läkemedlet Behepan var tredje månad. Övriga mediciner ansvarar Siv för själv och hon klarar sig bra i
hemmet med hjälp av insatser från hemtjänst. Siv
tycker det är besvärligt att gå ut, även om hon har

en rollator behöver hon en person som stöd för att
känna sig trygg.
Nästa vecka ska hon till vårdcentralen för att få
sin injektion. Siv gruvar sig mycket för det och hör
därför av sig till kommunens sjuksköterska för att
höra om hon kan få hemsjukvård.

Vägskäl 1

Trots att Siv har stora svårigheter att
förflytta sig är det rimligt att hon tar
sig till vårdcentralen för injektion,
då insatsen är så sällan förekommande. Kommunens sjuksköterska
informerar Siv att det inte är aktuellt med beslut om hemsjukvård då
det endast är en insats var tredje

månad. Siv får därför fortsätta att ta
sig till vårdcentralen för att få injektionen. Skulle Siv vara tillfälligt förhindrad att ta sig till vårdcentralen
av medicinska skäl kan vårdcentralen göra ett hembesök.
En vecka senare besöker Siv
vårdcentralen och får sin första in-

jektion. I samband med besöket
berättar Siv om tilltagande smärta
i fötterna. Sjuksköterskan beslutar
då att kalla Siv till nytt läkarbesök
för eventuell behandling av hennes
smärta.

mottagningen är hon helt slut och
när det är dags för nästa träningstillfälle orkar hon inte utan avbokar
besöket. När detta upprepats ett
par gånger kontaktar rehabmottagningen kommunens rehabenhet.
Kommunens fysioterapeut bedömer att Siv har behov av hemreha-

bilitering över tid och beslutar därför om kommunal hemsjukvård. På
grund av beslutet om hemsjukvård
kommer även kommunens sjuksköterska hem och ger Siv injektion när
det är dags nästa gång.

munens fysioterapeut att Siv kan
fortsätta sin rehabilitering på en
rehabmottagning. Den kommunala
hemsjukvården avslutas och infor-

mation förs över till vårdcentralen
och den rehabmottagning Siv har
valt.

Vägskäl 2

På läkarbesöket får Siv behandling
för smärtan. Då uppmärksammas
också att Siv har behov av rehabiliterande insatser för att om möjligt förbättra hennes gång- och
förflyttningsförmåga. Siv kontaktar
en rehabmottagning och får tid till
träning. När hon varit på rehabVägskäl 3

På grund av bättre smärtlindring
och rehabiliterande insatser blir Siv
starkare och klarar sig bättre i vardagen. Efter en tid bedömer kom-
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Patientfallet Pablo berör
särskilt avsnitt 3.3-3.5
och 3.12 i Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Pablo, 78 år
Pablo opererades för prostatacancer för ett par år
sedan. Han är ensamboende i lägenhet. Han har
urinvägskateter som byts på vårdcentralen. Katetern behöver spolas någon gång per månad, Pablo
åker då till vårdcentralen. Ibland behöver katetern

spolas helg, kvälls- eller nattetid. Han har då tagit sig
till sjukhusets akutmottagning med ambulans. Det
har resulterat i flera timmar med stopp i katetern
med kraftig smärta som följd. Beslut om kommunal
hemsjukvård?

Vägskäl 1

Vårdcentralen tar kontakt med
kommunens hemsjukvård angående Pablos situation. Pablo som
dagtid kan sköta sig helt själv bedöms inte behöva kommunal hemsjukvård men bör kunna få tillgång
till hembesök av kommunens hem-

sjukvård under den tid då vårdcentralen är stängd. Man kommer
överens om att han ska kunna nå
kommunens sjuksköterska kvällsoch nattetid, då Västra Götalandsregionens mottagningar har stängt,
för att få hjälp vid problem med

katetern för minskad väntetid och
smärta. Kommunens hemsjukvård
får medicinsk information av vårdcentralen. Under mottagningarnas
öppethållande får Pablo hjälp av
vårdcentralen alternativt jourcentralen.

till vårdcentralen och berättar att
han inte orkar ta sig till vårdcentralen för PK-provtagning som vanligt.
På grund av Pablos försämrade hälsotillstånd som innebär att han inte
kan ta sig till vårdcentralen behöver
han få insatsen utförd i hemmet.
Eftersom det är en skör äldre
person som haft sin malignitet i

flera år och nu inte klarar att ta sig
till vårdcentralen föreligger skäl för
att besluta om kommunal hemsjukvård. Om behandlingen får önskat
resultat och Pablo återhämtar sig
kan den kommunala hemsjukvården avslutas.

tag. Sjukhuset kallar till samordnad
vård- och omsorgsplanering, SVPL.
På vårdplaneringen beslutas att Pablo ska få hjälp med parenteral nutrition i hemmet och dag för hemgång planeras. Behandlande läkare
på sjukhuset överrapporterar till

ansvarig läkare på vårdcentralen
och kommunens hemsjukvård får
medicinsk information. Sjukhuset
fortsätter att ansvara för cancerbehandlingen och Pablo får ta sig till
sjukhuset för cytostatikabehandling.

Vägskäl 2

Vid en efterkontroll av Pablos prostatacancer upptäcks metastaser.
Pablo får på grund av detta intensiv
cytostatikabehandling som tillfälligt
försämrar hans allmäntillstånd och
ger en uttalad trötthet. Han besöker i vanliga fall vårdcentralen för
PK-prov en gång per vecka. Under
cytostatikabehandlingen ringer han
Vägskäl 3

Pablo vårdas på sjukhus för komplikationer relaterat till sin cancersjukdom. Nya metastaser har
upptäckts och ny cytostatikabehandling planeras. Pablo behöver
parenteral nutrition då han har
svårt att upprätthålla sitt näringsin-
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Patientfallet Sumalee
berör särskilt avsnitt
3.3-3.5 och 3.9 i Hälsooch sjukvårdsavtalet.

Sumalee, 85 år
Sumalee är känd på vårdcentralen på grund av
mångårig behandling för högt blodtryck och tablettbehandlad diabetes men är i övrigt väsentligen frisk,
rörlig och kognitivt välbevarad.
Sumalee söker på sjukhusets ögonmottagning
där det konstateras att hon har en tät katarakt som
förklarar den nedsatta synen på ett öga. Hon har begynnande katarakt på andra ögat men inga diabetesförändringar på någon sida.

Sumalee sköter sitt hushåll själv utan hjälp och
hanterar även sina läkemedel själv med hjälp av dosett. Vid besöket på ögonmottagningen informeras
Sumalee om kataraktoperation och de bestämmer
tid för operation om fyra veckor. Redan samma kväll
som operationsdagen behöver sannolikt efterbehandling med ögondroppar påbörjas, därefter flera
gånger per dygn i 10 dagar, ordinationen beslutas av
operatören först efter utförd operation.

Vägskäl 1

Ögonläkare noterar vid mottagningsbesöket att Sumalee verkar
alert och redig och förstår informationen. Förutom att bestämma
datum för ögonoperation fattar läkaren ett egenvårdsbeslut rörande
ögondroppsbehandling. Läkaren
bedömer dock att hon inte klarar
av att genomföra behandlingen
på ett patientsäkert sätt på egen
hand, på grund av tremor, darrning

av händer. Inte heller finns anhörig
att tillgå. Sumalee har inga insatser från kommunen vare sig enligt
socialtjänstlagen, SoL, eller hälsooch sjukvårdslagen, HSL. Sumalee
informeras därför om att hon bör
söka bistånd enligt SoL hos sin kommun i god tid före operationen för
att få hjälp med behandlingen efter utförd operation. Som underlag
för biståndshandläggare och med

Sumalees medgivande får hon en
skriftlig dokumentation om egenvårdsbeslutet i form av en blankett.
Där framgår bland annat vad som
ska göras i form av behandling,
vart personal vänder sig om problem uppstår och när återbesök till
ögonmottagning för planerad uppföljning genomförs.

vård- och omsorgsplanering, SVPL.
På SVPL överförs den medicinska
informationen till hemsjukvården.
Ögondroppsbehandling kommer
att utföras av hemsjukvården, av
sjuksköterska eller av undersköterska med delegation. Eftersom

Sumalee inte själv kan ansvara
för ögondroppsbehandlingen kan
egenvårdsbeslut inte tas, utan behandlingen blir istället hälso-och
sjukvård.

Vägskäl 2

Flera år senare har Sumalee kommunal hemsjukvård på grund av
kognitiv nedsättning och läkemedelsövertag. När Sumalee behöver ögondroppsbehandling efter
operation av andra ögat kallar
ögonmottagning till samordnad
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Patientfallet Jonas berör
särskilt avsnitt 3.3-3.5
och 3.8 i Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Jonas, 57 år
Jonas har sedan många år psykossjukdom. Jonas ska
skrivas ut från sluten psykiatrisk tvångsvård, (lag om
psykiatrisk tvångsvård, LPT), för att istället ha öppen tvångsvård. Villkoret för detta innefattar bland
annat att ta läkemedel under kontroll. Ansvaret för
medicinsk behandling som ingår i villkoret för öppen

psykiatrisk tvångsvård vilar på Västra Götalandsregionen. Det är viktigt att ansvarsfördelningen tydligt
klargörs vid den vårdplanering/samordnad individuell plan, SIP, som föregår patientens utskrivning från
sluten vård.

Vägskäl 1

Den psykiatriska vårdavdelningen
kallar till samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL. Under mötet

framkommer att Jonas behöver
stöd för att klara eget boende, av
boendestödjare från socialtjäns-

ten. Jonas bedöms kunna ta sig till
öppenvårdsmottagningen och där
ta läkemedel under kontroll.

han får av detta klarar Jonas inget
mer under dagen.
På SIP-mötet tar kommunen
beslut om kommunal hemsjukvård
för att dela medicin dagligen. Om
Jonas vägrar ta sin medicin får öppenvårdsmottagningen göra hembesök eftersom kommunen aldrig
utför tvångsåtgärder, all vård ska

ges frivilligt. Alternativt blir Jonas
inskriven i sluten vård.
I SIP dokumenteras vad de
olika verksamheterna ansvarar
för, vilken huvudman som har det
övergripande ansvaret, kontaktpersoner och tidpunkt för uppföljning
av SIP.

Vägskäl 2

Efter hemgång sammankallar Jonas
biståndshandläggare, med Jonas
samtycke, till en samordnad individuell plan, SIP, eftersom Jonas boendestödjare informerat biståndshandläggaren om att Jonas har
mycket stora svårigheter att ta sig
till öppenvårdsmottagningen. På
grund av den ångest och stress som
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De flesta barn och ungdomar med kroniska eller allvarliga sjukdomar behandlas av vårdnadshavare i hemmet när de inte har behov
av sjukhusvård. Det vägledande patientfallet med barnperspektiv illustrerar att behov av kommunal hemsjukvård även förekommer i
särskilda fall hos barn och ungdomar. Det finns dock inte något ofta förekommande patientfall som kan generaliseras, utan det är individuella lösningar för varje enskild individ. Patientfallet Amina är ett sådant exempel.

Patientfallet Amina berör
särskilt avsnitt 3.3-3.4
samt 3.5-3.6 och 3.10
i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Amina, 8 år
Amina har en urinvägsproblematik med återkommande infektioner, med risk för njurskada. Vid infektion behöver barnet antibiotika intravenöst omgående. Man har tidigare försökt behandling med

tabletter vid dessa tillfällen utan resultat. Antibiotikan behöver ges tre gånger jämnt fördelat över dygnet under 10 dagar.

Vägskäl 1

Barnmottagningen kallar kommunens hemsjukvård till en vård- och
omsorgsplanering angående Aminas behov av att få antibiotika utan
att behöva vara inlagd på sjukhus.
Man kommer överens om att den
intravenösa infarten sätts av barnmottagningen och överrapporterar
medicinsk information om bland

annat hur medicinen ska blandas.
Dagtid ges medicinen på barnmottagningen som finns på samma ort
där Amina bor. På kvällen ges medicinen av kommunens sjuksköterska. Smärtan försvinner på något
dygn och Amina kan gå i skolan som
vanligt. När hon går i skolan kommer hon till barnmottagningen inn-

an skolan börjar. Nästa behandling
får hon direkt efter skolan. Insatsen
görs av kommunens sjuksköterska
enligt överenskommelse kvällstid
och under helgen då mottagningen
är stängd. Amina behöver för övrigt inte kommunal hemsjukvård.

Man kommer överens om att Amina får beslut om kommunal hemsjukvård under dessa behandlingsperioder för att kunna fortsätta att
gå i skolan. Beslutet om kommunal
hemsjukvård är motiverat trots
att det är en tillfällig insats eftersom den är återkommande och
behöver utföras flera gånger om
dygnet. Kommunens sjuksköterska
utför behandlingen i hemmet före
och efter skolan samt på kvällen.
Barnmottagningen överrapporte-

rar medicinsk information och bibehåller läkaransvar med återkommande medicinska kontroller på
mottagningen. Det är också barnmottagningen som ansvarar för
att sätta infart fortsättningsvis när
det är aktuellt och som förskriver
samt har kostnadsansvar för infart
och tillhörande läkemedel. Kommunens hemsjukvård ska veta vem
som är ansvarig läkare, klinik, samt
när och hur kontakt tas under dygnet.

Vägskäl 2

Amina med familj flyttar tillbaka till
den kommun där de bott tidigare
för att få avlastning av släktingar.
Amina får återigen urinvägsinfektion och behöver behandling som
tidigare. Det är tre mil till barnmottagningen och det är därför inte
längre möjligt att åka två gånger
om dagen för intravenös medicinering på mottagningen dagtid.
Barnmottagningen kallar den
nya kommunens hemsjukvård till
en vård- och omsorgsplanering.
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Patientfallet Timo berör
särskilt avsnitt 1.6, 3.3-3.5
samt 3.7 och 3.9 i Hälsooch sjukvårdsavtalet.

Timo, 22 år
Timo har Downs syndrom och bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Han har beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Timo tar medicin tre gånger

dagligen. I hemmet får Timo hjälp av föräldrarna med
medicineringen, men dagtid behöver han stöd av personalen på daglig verksamhet. Timo ska nu behandlas med läkemedel som ska injiceras en gång i veckan.

Vägskäl 1

Eftersom injicering av läkemedel
endast sker en gång per vecka sker
detta på vårdcentralen. Timo får

hjälp med läkemedelsintaget när
han vistas på daglig verksamhet
eftersom kommunen ansvarar för

hälso- och sjukvårdsinsatser under
den tid Timo vistas på daglig verksamhet.

satser på korttidshemmet. Enhetschefen kallar till en samordnad
individuell plan, SIP, med Timos
samtycke. De som medverkar på
SIP-mötet är Timo, föräldrar, sjuksköterska och läkare på vårdcentralen samt ansvarig enhetschef
och kontaktperson på boendet. På
SIP-mötet tar läkaren beslut om

egenvård som gäller personalen på
korttidshemmet eftersom läkaren
bedömer att personalen är kapabla
att dela medicin till Timo. Förutsättningen är att Timo förstår innebörden i informationen och ger sitt
samtycke på samma sätt som han
har gjort när föräldrarna fått egenvårdsbeslut.

har hälso- och sjukvårdsansvar under vistelsen på daglig verksamhet
gör arbetsterapeuten en bedömning av behovet. Arbetsterapeuten
kontaktar habiliteringens arbetste-

rapeut som tidigare provat ut en
arbetsstol i hemmet.

Vägskäl 2

Timo har beslut om korttidsplats
enligt LSS. Personalen där har alltid
hjälpt Timo med läkemedelsintaget men den nya enhetschefen på
korttidshemmet uppmärksammar
att det inte finns något beslut om
egenvård som gäller under korttidsvistelsen. Kommunen har inte
ansvar för hälso- och sjukvårdsinVägskäl 3

Personalen på daglig verksamhet uppmärksammar att Timo på
grund av sin låga tonus har svårt att
få en bra sittställning under sittande aktiviteter. Eftersom kommunen
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Patientfallet Tariq berör särskilt
avsnitt 3.3-3.5 samt 3.7 och 3.11
i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Tariq, 71 år
Tariq är inneliggande på sjukhus efter en stroke.
Före insjuknandet var han helt frisk men är nu beroende av rullstol för sina förflyttningar. Tariq är även
i behov av rehabilitering för att komma tillbaka till
ett aktivt liv. Han orkar endast träna korta stunder
och blir mycket trött efteråt. Arbetsterapeut och fy-

sioterapeut bedömer att Tariq behöver fortsatt träning i hemmet efter utskrivning. Han behöver också
hjälpmedel för hygien och förflyttningar. Huset har
trappor och trösklar, vilket måste åtgärdas för att Tariq ska kunna klara sig så självständigt som möjligt.

Vägskäl 1

Sjukhuset kallar till samordnad
vård- och omsorgsplanering, SVPL.
Vid SVPL lyfts Tariqs behov av fortsatt träning i hemmet, översyn
av bostaden samt utprovning av

hjälpmedel. På vårdplaneringen
beslutas att Tariq ska få kommunal
hemsjukvård eftersom hans rehabiliteringsbehov bedöms behövas
över tid och han har stora svårighe-

ter att ta sig till rehabmottagning.
Rullstolen har provats ut av sjukhusets arbetsterapeut men övriga
hjälpmedel kommer kommunens
arbetsterapeut att förskriva.

På SIP-mötet framkommer att
Tariq nu orkar ta sig till mottagning
och kan tillgodogöra sig träningen.
Efter hemgång visade det sig dock
att Tariq inte klarar av att hålla
reda på vilka mediciner han ska ta
och man beslutar därför om läkemedelsövertag av kommunal hemsjukvård. Tariq kommer därför fortsätta med kommunal hemsjukvård
samtidigt som rehabiliteringen

sker på rehabmottagningen. Eftersom Tariq har beslut på kommunal
hemsjukvård har kommunen kostnadsansvar för hjälpmedel. Om
neuroteamets arbetsterapeut eller
fysioterapeut ska förskriva hjälpmedel behöver det förankras hos
kostnadsansvarig på kommunen.

Vägskäl 2

Efter en tid blir Tariq piggare och
orkar träna längre stunder. Tariqs
partner meddelar kommunens arbetsterapeut att de tänker kontakta
rehabmottagningens neuroteam*
för att få hjälp med rehabiliteringen. Kommunens rehabpersonal
kallar personalen på rehabmottagningen till en samordnad individuell plan, SIP, för att planera för Tariqs fortsatta rehabilitering.

Inom Vårdval Rehab finns möjlighet för rehabmottagningar att bedriva neuroteam enligt särskilda kriterier. Neuroteam har särskild
kunskap om neurologisk rehabilitering. För aktuell information se Vårdval Rehab på www.vgregion.se.

*

Vägledande patientfall
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Patientfallet Ally
berör särskilt
avsnitt 3.3-3.5
samt 3.7 och 3.11
i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Ally 81 år
Ally har ramlat hemma och ådragit sig en höftfraktur. Frakturen opereras och hon får belasta höften
fullt. Ally ska ha Fragmin-injektion under tre veckor
men behöver inga övriga medicinska insatser.

Hon bor på landet i villa med två våningar och
har drygt en mil till vårdcentral och rehabmottagning. Ally behöver stöd för att träna styrka, förflyttningar och att bibehålla fysisk förmåga.

Vägskäl 1

Sjukhuset kallar till samordnad
vård- och omsorgsplanering, SVPL.
På denna lyfts behov av träning
av förflyttningar och att bibehålla fysik förmåga samt utprovning
av hjälpmedel. Ally behöver också

insatser från hemtjänsten för att
klara sig hemma efter utskrivning.
Ally har mycket svårt att gå i trappan när man försöker träna detta
på sjukhuset inför utskrivning. På
vårdplaneringsmötet beslutas att

hon ska få kommunal hemsjukvård
eftersom det innebär stora svårigheter att ta sig till vårdcentral och
rehabmottagning. Under denna tid
ges de ordinerade Fragmin-injektionerna av hemsjukvården.

gångtränar med denna dagligen
med hemtjänstpersonalen enligt
fysioterapeutens ordination. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer att Ally behöver

längre tid av rehabilitering innan
hon klarar förflyttningar och aktiviteter i det dagliga livet, ADL, självständigt.

hemsjukvård tar kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut
kontakt med den rehabmottagning
som Ally valt, för att säkerställa
informationen om det fortsatta

behovet av rehabilitering. Information ges också till aktuell vårdcentral eftersom Ally skrivs ut från
den kommunala hemsjukvården.

Vägskäl 2

Följande tre veckor kommer kommunens sjuksköterska hem dagligen för att ge Fragmin-injektionen. Kommunens fysioterapeut
har förskrivit en rollator och Ally
Vägskäl 3

Efter en tid klarar Ally förflyttningar på ett säkert sätt och är beredd
att fortsätta rehabiliteringen på
rehabmottagning. I samband med
utskrivningen från kommunens
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VÄLJ HÄR

Dnr: 2016–272

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Gunnel svensson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/
verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Omsorg

Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom följande beslut

1. Ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut
har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.

2. Ställa sig bakom förslaget till underavtal , Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31
december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.

3. Ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Sammanfattning
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i
Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de
områdena där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För
patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt
ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.
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Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården
är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god
kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens
perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap om
Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på
patientnyttan. En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta
fram ett förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att
överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och
deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har deltagare
från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och blir
underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är
giltigt.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet och Överenskommelse om
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk.
Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och
sjukvårdsavtalet genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter.
Resultatet presenterades för det politiska samrådsorganet, SRO, som beslutade om
förlängning av nuvarande avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling av
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Den gemensamma politiska viljeinriktningen som
uttalades om förutsättningarna för översynen var att inga nya gränssnitt eller
skatteväxlingar ska ske och att utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter
med tydligare fokus på patientnyttan och samverkan mellan huvudmännen.
Parterna har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att
upprätta en överenskommelse om dessa målgrupper. I länet finns sedan 2011 en
sådan överenskommelse. Huvudmännen har konstaterat att överenskommelsen var I
behov av revidering och har beslutat att det skulle ske som en del av framtagandet
av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Båda förslagen har genomgått synpunktsrunda, till alla kommuner i Västra Götaland
och förvaltningar inom VGR, och justerats utifrån inkomna synpunkter.

Nyheter i Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland
Några nya avsnitt har tillkommit för att stärka samverkan och gemensam syn på
samverkan mellan parterna.

Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande
Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens
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behov. Genom att Hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på detaljnivå utan
vill uppnå ett individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande
samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst
tillsammans med ett gott samarbete med primärvård och slutenvård ger god vård för
den enskilde samt samhällsekonomiska vinster.
Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsavtalet
efterlevs av verksamheter som företräder dem så att hälso- och sjukvården upplevs
som en välfungerande helhet.

Ny struktur
Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för den
som ska tillämpa avtalet.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där övriga
överenskommelser som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas mellan
parterna blir underavtal.
Underavtalens giltighet förutsätter ett giltigt huvudavtal.

Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling
Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet efterfrågades inför
översynen. Dessa områden ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus
på följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Särskilda tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför
avtalsstart inom ett antal områden som konkretisering av Hälso- och
sjukvårdsavtalet. Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma
utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den enskilde och skapa
förutsättningar för nya gemensamma vårdformer och använda gemensamma
resurser effektivt.

Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk
VGR och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. I länet finns sedan 2011
en sådan överenskommelse. Huvudmännen konstaterade att överenskommelsen
behövde revideras och beslutade att det skulle ske som en del av framtagandet av
nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt
angelägna. I linje med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett
tydligare fokus brukar- och patientnyttan.

Nyheter
- Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning
och särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk.
- Förslag till hantering av avvikelser och tvister
- Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid
placering på HVB-hem.
- Utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet med
att utveckla samverkan:
o Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa
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o Om integrerade arbetssätt och mottagningar
o Om insatser för ungdomar med missbruk
o Vid upphandling av HVB-platser

Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och
sjukvård i Västra Götaland
Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt
hälso-och sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Underavtalens giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid.

Kommunikation

Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och
säkerställa att innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är kända i
samtliga verksamheter.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Hemsjukvården beräknas öka. Kostnaden beräknas med 30 procent fram till år 2025
(Patientsäkerhetsnätverket SKL)
Folkhälsa
En utveckling där hemsjukvården ökar behöver integrera arbetsmiljö och
patientsäkerhet i ledningssystem.
Rickard Persson
Socialchef
Omsorg

Beslutet expedieras till:

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Till
Medlemskommunerna i
Fyrbodals kommunalförbund

Direktionen i Fyrbodal har den 15 december 2016 ställt sig bakom förslaget till ett nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal i Västra Götaland med giltighet fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020.
Avtalet ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som upphör gälla den 1 april 2017..
Direktionen i Fyrbodal ställde sig också bakom underavtal Överenskommelse kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk med giltighet fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m.
31 december 2020. Ersätter nuvarande överenskommelse som därmed upphör att gälla den 31 mars
2017.
Avtalet omfattar patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett
gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. (HSL §18)
Patientnyttan är vägledande!

Direktionen beslutade
att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna och
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och
som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april
2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet.
Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den
1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som därmed
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.
att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal
om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
att ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet.
Se mer information om HSA på Västkoms hemsida. Information HSA
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Hälso- och
sjukvårdsavtalet
i Västra Götaland
Avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland
Gäller från och med 1 april 2017
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1

Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet

1.1

Bakgrund

Sedan regionbildningen 1999 har
kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal.
Inför ny avtalsperiod har avtalstiden
förlängts för att skapa utrymme för en
gemensam översyn.
Hälso- och sjukvårdens och den

1.2

ka fortsättningsvis i avtalet benämns
som parterna. Avtalet gäller under
förutsättning att beslut tas av region-

fullmäktige respektive kommunfullmäktige.

avtalet förlängs det med två år i taget
med tolv månaders uppsägningstid.
Vid väsentliga förändringar av
förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det politiska

samrådsorganet, SRO, mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR.
Se avsnitt 4.2.

hälso- och sjukvård där övriga överenskommelser som enligt HSL ska
upprättas mellan parterna utgör underavtal till detta avtal. Underavtalens
giltighet är direkt kopplat till huvudavtalets giltighet.
Avtalet omfattar även samverkan

mellan VGR:s hälso- och sjukvård och
kommunens socialtjänst. Ansvarsfördelningen beskrivs närmare under avsnitt 3 i avtalet och baseras på den lagreglerade ansvarsfördelningen samt
de överenskommelser som tidigare
gjorts.

Omfattning

Avtalet reglerar ansvarsfördelning
och samverkan inom de områden där
kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL,
3 § och 18 §.
Detta avtal är ett huvudavtal för

1.6

tet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för individen.

Avtalstid

Avtalet gäller under perioden 201704-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har
parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp

1.5

sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resulta-

Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och
en av kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen vil-

1.4

mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälsooch sjukvård tillgodosedda.
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR är en förutsättning
för att tillsammans möta framtidens
gemensamma utmaningar.

Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland ska säkra ett gott, säkert
och jämlikt omhändertagande för de
personer som har behov av hälso- och

1.3

tekniska utvecklingen innebär bland
annat att hälso- och sjukvård som ges
i öppen vård och i hemmet förändras
över tid. Den politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov
framför alltför skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden.
Gränsdragning ner på detaljnivå i
alla situationer skapar organisatoriska

Termer och begrepp

Se bilaga Termer och begrepp.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Gemensamt ansvar med
ntrum
individens perspektiv i ce

2

Gemensam värdegrund

2.1

Gemensam värdegrund

Region

Kommun

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att ...
... individens behov, inflytande och
självbestämmande alltid är utgångspunkt för hälso- och sjukvården.

2.2

... utifrån patientens perspektiv ska
vården vara lättillgänglig, effektiv
och säker med god kvalitet och gott
bemötande.

... varje medarbetare aktivt bidrar
med sin kunskap och kompetens samt
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande
helhet.

Gemensamt åtagande

Parternas gemensamma åtagande innebär att ...
... implementera och säkerställa att
innehållet i avtalet med tillhörande
tillämpningsanvisningar är kända i
samtliga verksamheter.

... ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat
enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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3

Parternas ansvar

3.1

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är
den lag som reglerar grundläggande
skyldigheter för VGR och kommunen.
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR
och kommunen regleras i 3 § och 18
§ HSL, (1982:763), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering
och hjälpmedel samt sjuktransporter
och omhändertagande av avlidna. För
tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).
Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL:
- Personer i särskilda boendeformer
samt bostäder med särskild service (5
kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje
stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2
socialtjänstlagen (2001:453), SoL).
- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap.

3.2

6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sedan regionbildningen 1999 har
kommunen även ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende enligt 18 § HSL
andra stycket: "en kommun får även i
övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet
(hemsjukvård)."
För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är VGR och kommunen, genom
likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen,
skyldig att ha överenskommelse om
samarbete (8 a § och 8 b § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

(2 kap. 7 §) för personer som har behov av insatser från både socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Planen ska
upprättas om kommunen eller VGR
bedömer att den behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till
att den upprättas. (Länk)
För att stärka individens integritet,
självbestämmande och delaktighet
kompletterar patientlagen (2014:821)
regelverket för hälso- och sjukvård.
Utöver det lagstadgade ansvaret
för hälso- och sjukvården har VGR
och kommunen flera överenskommelser om ansvarsfördelning och samverkan som beskrivs nedan i avsnitt 3.2.

Samordnad individuell plan, SIP, ska
upprättas enligt HSL (3 f §) och SoL

Gemensamt ansvar och samverkan

Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och
sjukvård av god kvalitet samt den
kompetens som krävs för att fullgöra
sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal
hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att
kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
medan VGR ansvarar för läkare och
övriga kompetenser. Parterna ansvarar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
individanpassas och koordineras så att
patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet. Se även avsnitt 3.3-3.4.
Patienten ska ges medinflytande
i planering av vård och behandling.
Även närstående ska ges medinflytande om patienten samtycker.

Patientens vård och behandling
sker efter beslut eller ordination. Huvudprincipen är att parterna var för
sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, ordinationer och förskrivning
som görs av respektive huvudman.

KOMMUN
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3.3

Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för
att hälso- och sjukvårdsinsatser individanpassas och koordineras så att
patienten upplever trygghet, säkerhet,

kontinuitet och värdighet. VGR ska
erbjuda en god hälso- och sjukvård
till de som är bosatta eller som vistas i
Västra Götaland.

Ansvaret omfattar öppen och sluten vård, akut och planerad vård.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:
Patienter som utan större svårigheter kan besöka mottagningar (inom
primärvård eller specialistsjukvård).
I ansvaret ingår hälso- och sjukvård i
hemmet eller annan plats där patienten vistas, då insatserna är av
tillfällig karaktär och ingår i pågående behandling, rehabilitering eller
utredning.
Läkarmedverkan för patienter som
omfattas av den kommunala hälsooch sjukvården enligt ramavtal mellan
parterna. Se avsnitt 3.6.

3.4

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser på specialist- samt primärvårdsnivå. För personer över 18 år
finns en vägledning som beskriver
rehabiliterings-/habiliteringsansvaret
på primärvårds- respektive specialistnivå. (Länk)
Handledning och kunskapsöverföring om enskild patient av primärvård
eller specialistsjukvård till kommunens personal i vård, omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.

Specialistsjukvård till patienter inom
kommunal hälso- och sjukvård enligt
gällande vårdprogram och medicinska
riktlinjer, eller enligt upprättad vårdplan/
SIP.
Omhändertagandet av avlidna.
Se avsnitt 3.15.

Kommunens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för att
hälso- och sjukvårdsinsatser individanpassas och koordineras så att patienten
upplever trygghet, säkerhet, kontinuitet
och värdighet.

Kommunen ska enligt 18 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer
med beslut om särskilt boende, bostad
med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om dagverk-

samhet, (SoL), samt i daglig verksamhet,
(LSS). Se bilaga Termer och begrepp.
Sedan regionbildningen 1999 har
kommunen även ansvar för hemsjukvård
i ordinärt boende.

Kommunens hemsjukvårdsansvar omfattar:
Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta sig till VGR:s
mottagningar utan större svårigheter
och där det på grund av �nsatsernas
omfattning och frekvens motiverar
att vården ges i patientens hem.

Patienter med behov av hemsjukvård över tid, oavsett ålder eller
diagnos, som kan ges med bibehållen
patientsäkerhet i patientens hem.

Patienter som enligt ovanstående
punkter har behov av hemsjukvård
kan samtidigt få vissa hälsooch sjukvårdsinsatser utförda på
mottagning baserat på upprättad
vårdplan/SIP.
Se även avsnitt 3.5.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar även:
Att när överenskommelse skett
Hälso- och sjukvårdsinsatser i
Omhändertagande av avlidna.
i enskilda fall utföra planerade
hemmet till patienter på permission
Se avsnitt 3.15.
och/eller förutsägbara hälso- och
från sluten vård som inte kan ta sig
sjukvårdsinsatser i hemmet under
till mottagning. Detta gäller endast
kvälls- och nattetid för patienter som under förutsättning att en överensnormalt besöker VGR:s vårdcentraler. kommelse skett som stöd för de
Under mottagningarnas öppethållan- kommunala insatserna.
de har VGR hälso- och sjukvårdsansvaret för dessa patienter.
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

8

www.vgregion.se/hosavtal

www.vastkom.se/hosavtal

207

3.5

Informationsöverföring och vårdplanering

Beslut om kommunal hemsjukvård
förutsätter att en vård- och omsorgsplanering genomförs där parterna är
överens om ansvarsfördelning samt
där nödvändigt informationsutbyte
sker. Patienten ska ges medinflytande
i planeringen av sin vård och behandling. Även närstående ska ges medinflytande om patienten samtycker och/
eller inte kan företräda sig själv.
Vid utskrivning från sjukhus ska
den länsgemensamma rutinen Samordnad vård- och omsorgsplanering,

3.6

Ramavtalet avser läkarmedverkan utifrån patientens behov
oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet. Enligt 26 d § HSL
ska VGR avtala med kommunerna om
omfattningen och formerna för läkar-

medverkan och avsätta de läkarresurser som behövs för att patienten inom
kommunal hälso- och sjukvård ska erbjudas god hälso- och sjukvård.

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som bedrivs
både av VGR och kommunen i enlighet med detta avtal, se avsnitt 3.1-3.4.
I Västra Götalands län finns en

3.8

VGR:s verksamheter ska i samband
med beslut om kommunal hemsjukvård och vid utskrivning från sjukhus
säkerställa att nödvändig information
medföljer samma dag som överflyttningen sker. Med nödvändig information avses i första hand:
- medicinska epikriser
- aktuella läkemedelsordinationer

En samordnad individuell plan, SIP,
upprättas för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den
enskilde måste då ge sitt samtycke till
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den
enskilde, närstående eller av personal
inom parternas verksamheter. Länsgemensam Riktlinje för SIP i Västra
Götaland som kommunerna och VGR
tagit fram ska följas. (Länk)

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Läkarinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård regleras i underavtalet till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland. (Länk)

3.7

SVPL, tillämpas och vårdgivarna ska
använda det gemensamma it-stödet
för detta. (Länk)

särskild vägledning som beskriver
samverkan och ansvarsfördelning gällande rehabilitering och habilitering
för vuxna personer. (Länk)
Det finns också gemensamt

framtagna rutiner för tillämpning av
SOSFS 2008:20, samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i
Västra Götaland. (Länk)

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk ska erbjudas hälso- och sjukvård i enlighet med detta avtal, se
avsnitt 3.1-3.4. VGR och kommunerna i Västra Götaland har upprät-

tat en överenskommelse enligt (8 a
§ och 8 b § HSL respektive 5 Kap. 8
a § och 9 a § SoL) om samarbete för
personer med psykisk funktionsnedsättning och för personer med
missbruk. Överenskommelsen är ett

underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet och reglerar samarbete och ansvarsfördelning för de båda målgrupperna. (Länk)
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3.9

Beslut om egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat
att en patient själv eller vårdnadshavare
kan utföra och ansvara för. I de fall då
patienten behöver praktisk hjälp med

egenvården behöver den legitimerade
yrkesutövaren samråda med den som
ska hjälpa patienten, för att bedöma
samt dokumentera om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patientsäkert sätt.

I enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter har parterna fastställt gemensamma rutiner som ska tillämpas
i Västra Götaland. (Länk)

de läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna
enligt lagen om läkemedelsförmåner
till enskild patient.

svarar för läkemedelskostnaderna och
kontrollen av de kommunala akutläkemedelsförråden. Kommunen har
kostnadsansvaret för transporten av
läkemedel till förråden.

3.10 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i
Västra Götaland. En särskild samverkansgrupp hanterar gemensamma läkemedelsfrågor mellan kommunerna
i Västra Götaland och VGR.
Läkemedelsgenomgång ska utföras enligt VGR:s regionala medicinska
riktlinje. (Länk) Ansvarig sjuksköterska bör medverka vid läkemedelsgenomgång.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseen-

3.10.1 Akutläkemedelsförråd

VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment
beslutas av VGR. (Länk)
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att
behandla under en begränsad tidsperiod (t.ex. antibiotikakur). VGR an-

3.10.2 Dosexpedition

Dosexpedition beslutas av läkare som
tar ställning till att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för dosexpedition är uppfyllda. Samråd ska ske
med patienten alternativt närstående
och/eller sjuksköterska.
(Länk)

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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3.11 Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter som hälso- och sjukvården tillhandahåller ska
vara CE- märkta utifrån det medicin-

tekniska direktivet. Förskrivning av
medicintekniska produkter (hjälpmedel för det dagliga livet och medicin-

teknisk behandling) är en del av vård
och behandling och följer hälso- och
sjukvårdsansvaret.

3.11.1 Personliga hjälpmedel

3.11.2 Läkemedelsnära
produkter

hjälpmedel (Länk) samt Handbok vid
förskrivning av Stomihjälpmedel.
(Länk)

Parterna har tagit fram gemensamma riktlinjer och produktanvisningar,
Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt beskrivs.
(Länk)
VGR har kostnadsansvar för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Det finns
även personliga hjälpmedel för vuxna
där VGR alltid har ansvaret. I varje
produktanvisning anges fördelning av
kostnadsansvar för den aktuella produkten.
Förtroendeförskrivning kan ske
på annan sjukvårdshuvudmans kostnadsansvar enligt handbokens anvisningar. Detta för att underlätta en
obruten vårdkedja.

Parterna har antagit gemensamma
riktlinjer för förskrivning av läkemedelsnära produkter. Dessa är samlade
i handböcker för respektive område:
- Diabetes
- Inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
- Stomi
- Sondmatningstillbehör och
nutritionspump. Se avsnitt 3.12.
Förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion
Fördelningen av statsbidrag för inkontinensprodukter regleras i samarbetsavtal mellan parterna. Kommunen
ansvarar för förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion till personer i kommunal
hälso- och sjukvård. (Länk)
Diabeteshjälpmedel
och stomiprodukter
VGR bär kostnaden för diabeteshjälpmedel och stomiprodukter. Förtroendeförskrivning kan ske av behörig
personal inom kommunen enligt
Handbok vid förskrivning av Diabetes-

3.11.3 Spolvätskor

Spolvätskor för katetersättning och
kateterspolning samt behandling som
kräver steril produkt och där kranvatten inte bör eller får användas förskrivs på recept. VGR ansvarar för
kostnaderna för de produkter som ingår i VGR:s Rutin för förskrivning av
CE-märkta produkter. (Länk)

3.11.4 Övriga medicintekniska
produkter

VGR tillhandahåller även andra medicintekniska produkter till patienter som har sin hälso- och sjukvård i
hemmet. Medicintekniska produkter
som ordineras av läkare är ett ansvar
för VGR. Generellt gäller att den vårdgivare som förskriver produkten är
kostnadsansvarig. För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns
ett avtal där det framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har
kostnadsansvar för. (Länk)

3.12 Livsmedel för särskilda näringsändamål
Barn under 16 år kan erhålla Livsmedel för särskilda näringsändamål
enligt läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:13). VGR subventionerar

livsmedel för särskilda näringsändamål till barn samt till personer från
och med 16 år, enligt särskilt regelverk
(HSS 527-1999). Kostnadsansvaret

mellan VGR och kommunen regleras
i tillämpningshänvisningen. (Länk)
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3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
VGR har, enligt tandvårdslagen
(1985:125), ansvar för uppsökande
verksamhet och nödvändig tandvård
till personer med vissa funktionshinder och med stort behov av vård och
omsorg för att dessa personer ska ges
större möjlighet till god munhälsa.
Berörda personer ska årligen erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning
och individuell rådgivning.

Målgrupper:
- Personer som har behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser enligt HSL och/eller SoL.
- Personer som omfattas av LSS.

Kommunen identifierar, utfärdar intyg och informerar berörda personer
och deras närstående och VGR erbjuder undersökningar och behandlingar.

VGR och kommunen är enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) skyldiga att samverka så att berörda personer identifieras och får tillgång till
det särskilda tandvårdsstödet.

En gemensam överenskommelse ska
upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till
nödvändig tandvård.

och infektioner i vård och omsorg.
VGR:s vårdhygienenheter har i
uppdrag att bistå kommunerna med

vårdhygienisk experthjälp
VGR:s riktlinjer.

3.14 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga och förhindra smittspridning

enligt

3.15 Omhändertagande av avlidna
Det är läkarens ansvar att konstatera
dödsfall. Efter överenskommelse kan
sjuksköterska utföra undersökningen
för att fastställa att döden har inträtt,
förutsatt att dödsfallet är förväntat.
Att ta hand om och stå för trans-

port och förvaring av avlidna ingår i
respektive huvudmans ansvarsområde.
Transport till och från sjukhus för
obduktion eller borttagande av implantat är VGR:s ansvar även om patienten ingår i kommunens hälso- och

sjukvårds ansvar. (SOSFS 2005:10)
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i samband med dödsfall regleras i föreskriften HSLF-FS
2015:15. (Länk)

har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även patien-

ter med behov av sjukvård i boendet.

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I detta bör framgå vem som
har mandat att besluta om tjänsteköp

och på vilket sätt information och
kommunikation sker parterna emellan.

3.16 Asylsökande
Hälso- och sjukvård till asylsökande
är VGR:s ansvar. För dessa personer

3.17 Tjänsteköp
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås
under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller
Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.
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4. Avtalsvård
4.1

Tillämpningsanvisningar

För praktisk tillämpning av detta hälso- och sjukvårdsavtal finns av parterna gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar, med bland annat
vägledande patientfall, som ska an-

4.2

strukturen.
Det politiska samrådsorganet ,
SRO, mellan kommunerna i Västra
Götaland och VGR samordnar frågor
rörande avtalet och kan vid väsentliga
förändringar av förutsättningarna för
avtalet, ta initiativ till en översyn.

kunna överföras på ett säkert och effektivt sätt och samtidigt underlätta
koordinering av insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att it-stöd
är kända hos berörda verksamheter
och att rutinerna följs. Gemensamma
it-stöd ska följas upp och utvecklas för
att stödja intentionerna i avtalet.

Gemensamma it-stöd
En välfungerande informationsöverföring mellan individer och olika aktörer behövs för att information ska

Avvikelser

Varje vårdgivare har rutiner för att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.
Inom ramen för detta avtal sätts fokus
på avvikelser gällande åtaganden enligt detta avtal och gemensamma rutiner.
Respektive vårdsamverkansområde ansvarar för att gemensam rutin
för avvikelsehantering finns framta-

4.4

svarsfördelning som regleras i detta
avtal. Syftet är att ge stöd och vägledning för jämlik och patientsäker vård
samt att underlätta samarbetet mellan
vårdgivarna.

Gemensam stödstruktur

Den gemensamma stödstruktur som
ska förvalta och utveckla intentionerna med det gemensamma Hälso- och
sjukvårdsavtalet bygger på den vårdsamverkansstruktur som finns delregionalt samt regionalt i Västra
Götaland. Den gemensamma samverkansstrukturen ska fokusera på
förbättringsarbete utifrån systematiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman
ska ställa krav på sina vårdgivare att
delta i den gemensamma samverkans-

4.3

vändas av alla vårdgivare inom VGR
och kommuner i Västra Götaland.
Tillämpningsanvisningarna fastställs och revideras av Ledning i samverkan, LiSA och utgår från den an-

gen. Rutinen ska beskriva ärendegång
och tidsramar för återkoppling och
åtgärder. Varje delregionalt vårdsamverkansområde ska regelbundet rapportera till LiSA. Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna,
och identifierade systembrister enligt
anvisningar från LiSA. Rapporten ska
även innehålla redovisade åtgärder
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-

gärder för hantering på regional nivå.
Avvikelser då någon part inte
uppfyller det som är överenskommet
i detta avtal hanteras inom ramen för
uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Tvister

Tvister mellan parterna om tolkning
av avtalets innebörd ska i första hand
lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan.
Tvist av principiell karaktär kan
lyftas till LiSA.
Patientens vård och omsorg ska
alltid säkerställas oavsett om parterna
är överens om ansvarsfördelning eller
inte. Parterna har gemensamt ansvar
att omgående komma överens om till-

fällig ansvarsfördelning, i väntan på
långsiktig lösning.
Den rekommendation som utfärdas kan innebära ansvarsjustering
i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns. Om tvist inte
kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till LiSA
som ska bereda frågan inom 30 dagar.
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4.5

Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Detta avtal ska följas upp årligen. De
delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport enligt anvisningar
från LiSA.

5

Rapporten bör innehålla:
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning.

Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och
tekniska utvecklingen innebär att en
ökande andel av sjukvårdsinsatserna

kommer att utföras i hemmet. Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam
utmaning i att säkra kvaliteten för den

enskilde och skapa förutsättningar för
nya gemensamma vårdformer.

Utvecklingsåtaganden
Gemensamma mobila vårdformer.
Förebyggande insatser för riskgrupper.
Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.
- It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och
omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.
- Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.

Gemensamma utmaningar:
Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland.
Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma
patientgrupperna.
Resurser
- Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
- Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Avtalets 50 parter
Ale kommun

Munkedals kommun

Alingsås kommun

Mölndals stad

Bengtsfors kommun

Orust kommun

Bollebygd kommun

Partille kommun

Borås Stad

Skara kommun

Dals-Eds kommun

Skövde kommun

Essunga kommun

Svenljunga kommun

Falköpings kommun

Strömstads kommun

Färgelanda kommun

Sotenäs kommun

Grästorps kommun

Stenungsunds kommun

Gullspångs kommun

Tanums kommun

Göteborgs Stad

Tibro kommun

Götene kommun

Tidaholms kommun

Herrljunga kommun

Tjörns kommun

Hjo kommun

Tranemo kommun

Härryda kommun

Trollhättans stad

Karlsborgs kommun

Töreboda kommun

Kungälvs kommun

Uddevalla kommun

Lerums kommun

Ulricehamns kommun

Lidköpings kommun

Vara kommun

Lilla Edets kommun

Vårgårda kommun

Lysekils kommun

Vänersborgs kommun

Mariestads kommun

Åmåls kommun

Marks kommun

Öckerö kommun

Västra Götalandsregionen

Melleruds kommun
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Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Gäller från och med den 1 april 2017
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.
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utvecklingsområden
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1

Allmänt om överenskommelsen

1.1

Bakgrund

Överenskommelsen om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen,
VGR, och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk är ett underavtal till
Hälso- och sjukvårdsavtalet (Länk)
och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning.

s.7
s.7

Överenskommelsen ska stärka
samverkan mellan kommun och VGR
för att bättre tillgodose behovet av
vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur
uppföljning och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.
Framtagandet av överenskommelsen har skett som en delprocess i
hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen

och representanter för anhörig- och
brukarföreneningar har deltagit i den
partssammansatta arbetsgruppen.
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1.2

Syfte

Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på
samma villkor som andra. Vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen
behåller och/eller förbättrar sin hälsa

1.3

förutsättning att beslut tas av kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. Om kommunen eller VGR
tecknar avtal med någon annan och
överlåter uppgifter de har ansvar för,

ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive huvudman ansvarar
för att verkställa sitt åtagande inom
den egna organisationen.

let. Om ingen part skriftligen sagt upp
avtalet förlängs det med två år i taget
med tolv månaders uppsägningstid.
Överenskommelsen är ett underavtal

till Hälso- sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland (Länk) vilket innebär att
överenskommelsens giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.

satser från både kommunen och
VGR:s hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen omfattar även
personer med samsjuklighet, barn och

ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
personer placerade på HVB-hem samt
i psykiatrisk tvångsvård.

Giltighetstid

Överenskommelsen gäller från och
med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast
tolv månader innan avtalstiden löper
ut har part möjlighet att säga upp avta-

1.5

regionens verksamheter och upplevs
som en välfungerande helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden och
därför inte få den hjälp som hen behöver.

Parter

Parter i denna överenskommelse är
var och en av kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns
som parterna. Avtalet gäller under

1.4

samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och
mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och
insatser som är samordnade mellan
kommunens och Västra Götalands-

Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen
är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk som har behov av in-

2

Utgångspunkter

2.1

Individens behov i centrum

Vården och stödinsatserna ska planeras och utvärderas tillsammans
med den enskilde och med respekt
och lyhördhet för de erfarenheter och
önskemål som den enskilde och/eller
dennes närstående eller företrädare
har. Det är viktigt att utgå från individens egen målsättning för insatserna. Verksamheterna ska underlätta för
den enskilde och/eller närstående att
vara delaktig och fatta beslut som rör

den egna personen. I huvudmännens
samverkan är det av särskild vikt att
beakta barnens bästa.
Verksamheterna inom kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att
vård och insatser harmonierar med
varandra. Den enskildes intressen
får aldrig åsidosättas på grund av att
huvudmän har olika syn på verksamhets- och kostnadsansvar. Även om

kostnadsansvaret är oklart ska individens behov av utredning eller behandling fullföljas utan dröjsmål.

Överenskommelse kring personer med psykisk
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2.2

Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan
huvudmännen är att öka enskildas
och brukarorganisationers medverkan
för att utveckla vård- och stödinsatser.
Personer med egna erfarenheter av

2.3

tighet och inflytande när frågor kring
samverkan enligt denna överenskommelse planeras och följs upp både på
lokal, delregional och regional nivå.

Samarbete kring personer
med missbruk
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och
kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen,
HSL (8 b§) och i socialtjänstlagen,
SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i
fråga om personer som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel. Om det är möjligt
bör organisationer som företräder
dessa personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.

och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att
huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda
huvudmännen. Planen ska upprättas
om kommunen eller VGR bedömer
att den behövs för att den enskilde
ska få sina behov tillgodosedda, och
om den enskilde samtycker till att den
upprättas. Initiativ till SIP kan även tas
av den enskilde eller närstående.
I Västra Götaland har VGR och
kommunerna genom VästKom fastställt gemensamma riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP.

Lagstiftning

Överenskommelsen bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring
två målgrupper och en generell skyldighet att samverka på individnivå.
Samarbete kring personer
med psykisk funktionsnedsättning
Sedan den 1 januari 2010 är landsting/region och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (8 a§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 8 a§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med
psykisk funktionsnedsättning. Om
det är möjligt bör organisationer som
företräder dessa personer eller deras
närstående ges möjlighet att lämna
synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

2.4

psykisk sjukdom/missbruk är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget
att deras erfarenheter och önskemål
tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till delak-

Samordnad Individuell plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §)

Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser
som huvudmännen i första hand ska
genomföra för personer som omfat-

tas av överenskommelsen. Nationella
riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd och nationella riktlinjer för

vård och stöd vid missbruk och beroende är viktiga exempel på detta.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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3

Ansvarsområden

Kommunen ska främja invånarnas
ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Kommunen
ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad och

3.1

utbildning. Kommunen erbjuder
också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Västra Götalandsregionen ska
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom

att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården
och den somatiska och psykiatriska
specialistvården.

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen består av personer oavsett ålder med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter på
viktiga livsområden. Dessa svårighe-

ter kan bestå av funktionshinder, det
vill säga begränsningar som uppstår
i relation mellan en person med en
funktionsnedsättning och brister i
omgivningen, eller vara direkt effekt

av funktionsnedsättningen. Svårigheterna ska ha funnits, eller kan antas
komma att bestå, under en längre tid.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om
kommunens verksamheter.
Initiera och påtala de behov av stöd från samhället
som identifierats för personen i den uppsökande
verksamheten.
Utreda och utfärda biståndsbesut på grund av
psykisk funktionsnedsättning:
- Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS.
- Utredning, ansökan om och verkställighet av vård
enligt LVU.
- Utreda, ansöka om och verkställa vård
enligt LVM.

•
•
•
•
•

Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är
anpassat efter hens behov.
Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd
till att arbeta eller studera.
Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser utifrån elevens skolsituation.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt
Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•
•
•

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt
Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida
död och även uppmärksamma behovet av tandvård.
Uppmärksamma och behandla självskadebeteende.
Arbeta med suicidprevention.

•
•
•
•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
För personer som vistas i hem för vård och boende,
HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
Bistå med intyg/bedömning av individens funktion,
behov och förutsättningar.
Ge handledning och kunskapsöverföring till
kommunens personal i patientrelaterade ärenden.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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3.2

Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel

Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Missbruk innebär att bruket av
drogen påverkar individen eller hens
omgivning negativt. Missbruket går
ut över individens sociala liv, såsom
hem, familj, arbete och skola, men le-

der också till ökad risk för fysisk skada. I fråga om narkotika räknas ofta
en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•

•
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om
kommunens insatser och verksamheter.
Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats
för personen i den uppsökande verksamheten.
Göra utredning av behov och bedömning av
insatser, stöd och behandling för missbruks- och
beroendeproblem:
- Utredning och bistånd/insats enligt SoL.
- Utredning, ansökan om och verkställighet
av vård enligt LVU.
- Utredning, ansökan om och verkställighet
av vård enligt LVM.
Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
Arbeta med återfallsprevention.

•
•
•
•
•
•
•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser utifrån elevens skolsituation.
Ge stöd till barn som har en förälder eller annan
närstående med missbruks- och beroendeproblem.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Medverka vid läkemedelsassisterad behandling
vid opiatmissbruk.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser som.
inkluderar psykologiska behandlingsmetoder.
Identifiera samsjuklighet och säkerställa att behandling
av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker
parallellt och integrerat.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida
död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.

•
•
•
•
•
•

För personer som vistas i hem för vård och boende,
HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
Bistå med intyg/bedömning av individens funktion,
behov och förutsättningar.
Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Ge handledning och kunskapsöverföring till
kommunens personal i patientrelaterade ärenden.
Initiera samverkan kring tillnyktring.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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3.3

Personer med samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två
eller flera sjukdomar, psykiska och/
eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många

gånger behandling och återhämtning.
Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet lö-

per en större risk för allvarliga skador,
sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma
denna problematik hos ungdomar.
Båda huvudmännen ska säkerställa att

behandling av missbruk och samtidig
psykisk sjukdom sker parallellt och
integrerat.
Samsjuklighet får aldrig vara ett
skäl till att inte ge vård eller att vård

och behandling försenas. Uthållighet
och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

3.4

Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
(Västbus)

Målgruppen är barn och ungdomar
med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik som behöver

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Den sammansatta
problematiken innebär att barnet/

ungdomen har svårigheter inom flera
livsområden som exempelvis skola,
hemmiljö och socialt samspel.

Denna överenskommelsen ska stärka samverkan mellan parterna för att
målgruppens behov av vård, stöd och
behandling ska tillgodoses.
Länets kommuner och VGR har
antagit gemensamma riktlinjer och

rutiner för samverkan kring barn och
ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
Västbus. Riktlinjerna omfattar kommunernas socialtjänst och skola och
VGR:s primärvård, barn- och ung-

domshabilitering och barn- och ungdomspsykiatri. (Länk)
Hantering av avvikelser och tvister ska ske i enlighet med punkterna
4.2 och 4.3.

3.5

Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
(Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)

Hem för vård och boende, HVBhem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till
barn, ungdomar, vuxna eller familjer

med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för
viss annan heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till av-

lastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

Båda huvudmännen ska sträva efter att
minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan

frågan om placering aktualiseras ska
huvudmännen ha kommit fram till att
resurser i närmiljön är uttömda och
att den enskildes behov inte kan till-

godoses på annat sätt än genom placering. Om en placering bedöms nödvändig ska en placering inom det egna
länet i första hand väljas.

Överenskommelse kring personer med psykisk
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Ansvar
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag. Kommunen
ansvarar för sociala insatser enligt
SoL, LSS, LVU och LVM samt skolgång enligt skollagen. VGR ansvarar
för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda
huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med
annan part som har kompetens att
utföra uppdraget. Socialtjänsten har
det yttersta samordningsansvaret för
placeringen i sin helhet. Vid placering
av barn är barnens hälsa och skolgång
de enskilt viktigaste faktorerna att ta
hänsyn till.
Gemensam planering
Inför en placering där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan eller motsvarande upprättas där ansvarsfördelningen
tydliggörs.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
- målsättning med placeringen.
- individens önskemål.
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.

3.6

- om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utförs av annan part.
- hur skola/sysselsättning tillgodoses
Överenskommelse om
kostnadsansvar
Huvudregeln är att varje huvudman
ansvarar för de kostnader som kan
knytas till var och ens ansvar för vård,
stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om
avtal med annan part upprättats.
Varje placering ska föregås av en
överenskommelse om kostnadsansvar
mellan huvudmännen, oavsett vilken
huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen
ska det framgå:
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska
tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor eller procent.

I de fall HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser och fördelningen mellan
dessa är oklar kan huvudmännen dela
på kostnaden utifrån en schablon där
VGR betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden, om inget annat är överenskommet.
I takt med att den enskildes behov förändras ska parterna bedöma om och
hur kostnadsfördelningen ska justeras. Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast
30 dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar
på placerande huvudman till dess att
ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
Uppföljning
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksamheter. Inför avslut av placering ska
gemensam planering för vidare insatser göras.

Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av allvarlig psykisk störning, som utgör en fara för
sig själv eller sin omgivning, och som
inte frivilligt samtycker till vård, kan
tvingas till vård enligt lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård, LPT. En person
med allvarlig psykisk störning som
begått brott kan som påföljd dömas
till rättspsykiatrisk vård enligt lagen
om rättspsykiatrisk vård, LRV. En per-

son som är häktad eller fängslad och
som får en psykisk störning, kan också överföras till rättspsykiatrisk vård.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:
•
•

Att medverka vid samordnad vårdplanering inför
utskrivning från slutenvård och vid upprättande av SIP.
Insatser enligt SoL och LSS vid permission från
slutenvård.

•
•

Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet, med undantag av tvångsåtgärder.
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Viktiga delar i Västra Götalandregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•
•

Erbjuda behandling i slutenvård enligt LPT och LRV.
Besluta om permission från sluten tvångsvård.
Ansöka till allmän förvaltningsdomstol om
övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
Genomföra samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i
samråd med kommunen.
Erbjuda behandlings- och rehabiliteringsinsatser

Betalningsansvarslagen är tillämplig
även vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård. En förutsättning
är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig läkare samt att
förvaltningsrätt fattat beslut om öp-

3.7

•
•

i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
I samråd med kommunen föreslå förvaltningsdomstolen placering i boende. Vid placering gäller den
under punkt 3.5 beskrivna ansvarsfördelningen.
Upprätta en SIP vid utskrivning från öppen
tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av
insatser från båda huvudmännen.

pen tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare
bedömer att behandling i slutenvård
inte längre behövs. Kommunens betalningsansvar inträder om personen

inte får de insatser som hen har behov
av enligt SoL/LSS och därför blir kvar
i slutenvård enligt HSL (frivillig vård).

Vårdplaneringen - verktyg för att verkställa ansvarsfördelningen

Samordnad individuell plan, SIP
En samordnad individuell plan, SIP,
upprättas för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den
enskilde måste då ge sitt samtycke till
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den
enskilde, närstående eller av personal
inom parternas verksamheter.

Planen ska innehålla:
1. Insatser den enskilde behöver.
2. Huvudmännens ansvar.
3. Vilka åtgärder som vidtas av någon
annan än kommunen och landstinget.
4. Vem av huvudmännen som har det
övergripande ansvaret för planen.

Samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL
Vid utskrivning från sjukhus ska den
länsgemensamma rutinen SVPL tilllämpas och vårdgivarna ska använda
det gemensamma it-stödet för detta.
(Länk)

Upprättande och uppföljning av SIP
ska ske enligt de riktlinjer som antagits av Västra Götalandsregionen och
Västkom. (Länk)
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4

Genomförande

4.1

Tillämpning

Överenskommelsen ska verkställas
på lokal nivå, nära brukaren. Detta
förutsätter en organiserad delregional
och lokal samverkan mellan huvud-

4.2

Varje vårdgivare har rutiner för att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.
Här avses avvikelser från åtaganden
enligt denna överenskommelse och
gemensamma rutiner.
Respektive vårdsamverkansområ-

de ansvarar för att gemensam rutin för
avvikelsehantering finns framtagen.
Rutinen ska beskriva ärendegång och
tidsramar för återkoppling och åtgärder. Från respektive delregionalt vårdsamverkansområde ska en rapport
redovisas regelbundet till Ledning i
samverkan, LiSA. Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna,
och identifierade systembrister enligt
anvisningar från LiSA. Rapporten ska

även innehålla redovisade åtgärder
lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för hantering på regional nivå.
Avvikelser då någon part inte
uppfyller det som är överenskommet
i denna överenskommelse hanteras
inom ramen för uppföljning av Hälsooch sjukvårdsavtalet.

LiSA som utfärdar rekommendation
om hantering av ärendet. Patientens
vård och omsorg ska alltid säkerställas oavsett om parterna är överens om
ansvarsfördelning eller inte. Parterna
har gemensamt ansvar att omgående
komma överens om tillfällig ansvarsfördelning, via SIP, i väntan på lösning. Den rekommendation som ut-

färdas kan innebära ansvarsjustering
i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns. Om tvist inte
kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till LiSA
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

Tvister

Tvister ska hanteras enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att: Tvister mellan
parterna om tolkning av överenskommelsens innebörd ska i första hand
lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan. Om en
tvist inte kan lösas inom delregional
vårdsamverkan kan den lyftas den till

4.4

att delta. I den lokala samverkan ska
också det gemensamma förebyggande
arbetet beaktas.

Avvikelser

Avvikelsehantering enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att:

4.3

männen så att överenskommelsen kan
tillämpas lokalt. Vid framtagande av
lokala tillämpningar ska brukar- och
anhörigföreningarna ges möjlighet

Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen
ska ske enligt de principer som anges
i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta
innebär att den följs upp årligen enligt
anvisningar av LiSA. Tillgänglighet,
samordning och kvalitet i insatser ska
bland annat vara i fokus.

Uppföljning placeringar HVB-hem
Gemensam uppföljning av förslaget
om tillämpning vid placering HVBhem, (volymer, motiv samt vård och
behandlingsinnehåll).
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5

Gemensamma utvecklingsområden

Huvudmännen har identifierat några
viktiga utvecklingsområden att sam-

verka kring för att säkra kvaliteten
för den enskilde och skapa förutsätt-

ningar för en sammanhållen vård och
omsorg.

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
Genom årliga överenskommelser
mellan regeringen och SKL ges huvudmännen stöd i arbetet med att erbjuda befolkningen individanpassade
och effektiva insatser av god kvalitet
inom området psykisk hälsa. Inom

ramen för detta tas en länsgemensam
handlingsplan för psykisk hälsa fram
för att stärka förutsättningarna för ett
långsiktigt arbete som bygger på ett
gemensamt ansvarstagande mellan
parterna. Syftet är att tillsammans ut-

veckla insatser inom området psykisk
hälsa, och också för personer som
denna länsöverenskommelse omfattar.

riktlinjerna och för att kunna erbjuda
ett bredare utbud av insatser samt en
integrerad vård och behandling. Utifrån patientens perspektiv ska vården
vara lättillgänglig, effektiv och säker

med god kvalitet. Integrerade mottagningar underlättar en smidig och integrerad vård och behandling.

ofta samordnade insatser. Case management, vård- och stödsamordning

och ACT är exempel på integrerade
arbetssätt.

de framgångsfaktor för denna målgrupp är att huvudmännens insatser
samordnas och att behandlingsutbu-

det utvecklas. Utvecklingsarbetet bör
omfatta samtliga delar av vården samt
hur denna organiseras.

Integrerade mottagningar
I de nationella riktlinjerna för vård
och stöd vid missbruk och beroende
bedömer socialstyrelsen att det krävs
en utökad samverkan mellan kommuner och landsting för att kunna införa

Integrerade arbetssätt
Personer med komplex problematik
och omfattande vårdbehov behöver

Insatser för ungdomar med missbruk
Missbruk bland barn, ungdomar och
unga vuxna är ofta komplext och
samsjuklighet är vanligt. En avgöran-

Samverkan kring berusade och drogpåverkade personer
Det finns behov av att utveckla samverkan på organisations- och individnivå kring personer med missbruk,
för att tidigt fånga upp, lösa vårdbehov

i samband med tillnyktring och om
möjligt i en samordnad individuell
plan ge fortsatt stöd och behandling
från primärvård, specialistvård och

socialtjänst. Samverkan kan utvecklas
tillsammans med polismyndigheten,
för omhändertagande av berusade
och drogpåverkade personer.

Samverkan kring upphandling av HVB-platser
Huvudmännen bör utreda förutsättningarna för att utveckla ett samar-

bete i upphandlingsförfarandet av
HVB-platser.
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Bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län
I denna bilaga beskrivs termer och begrepp som används i Hälso- och sjukvårdsavtalet för att
klargöra innebörden samt förtydliga hälso- och sjukvårdsansvaret i detta avtal.

1.6

Termer och begrepp

1. Dagverksamhet enligt SoL
Bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden, som
drivs av kommunen exempelvis för
äldre, psykiskt funktionshindrade eller missbrukare och där insatsen ges
med stöd av 4 kap 1 § SoL.
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar under vistelsetiden som framgår av 18 § HSL.
2. Daglig verksamhet enligt LSS
Insats enligt LSS i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksamålder,
saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning. Kommunen har hälsooch sjukvårdsansvar under vistelsetiden som framgår av 18 § HSL.
(Enligt SKL PM 2003-07-08)
3. Fysioterapeut/sjukgymnast
I avtalet används benämningen fysioterapeut även då sjukgymnast avses.
4. Habilitering
Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån
dennes behov och förutsättningar,
utvecklar och bibehåller bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapar goda
villkor för ett självständigt liv och ett
aktivt deltagande i samhällslivet.
5. Hemsjukvård
Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och
som är sammanhängande över tiden.
6. Hälso- och sjukvård
Enligt HSL definieras hälso- och sjukvård som ”åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda, och behandla sjukdomar och skador”.
7. Rehabilitering
Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsätt-

ning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller
bästa möjliga funktionsförmåga samt
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.

a. Hem för vård eller boende, HVB (6
kap resp. 7 kap1 § 1st 1. SoL) är inte en
sådan särskild boendeform som avses
i 18 § HSL. Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som
vistas där.

8. Samrådsorganet, SRO
Det politiska samrådsorganet, SRO, är
en samrådsgrupp som avhandlar och
rekommenderar huvudmännen att
fatta beslut i frågor som rör samtliga
49 kommuner och Västra Götalandsregionen. SRO består av politiker från
Västra Götalandsregionen och kommunerna.

b. Korttidsvistelse där insatsen ges
med stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen köper platser från enskild
verksamhet som har tillstånd enligt 7
kap 1§ 1 st 3 SoL (hem för viss annan
heldygnsvård). Kommunen har inte
hälso- och sjukvårdsansvaret för den
som vistas där.

9. Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service enligt
SoL och LSS där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar som framgår
av 18 § HSL:
a. Särskilda boendeformer för service
och omvårdnad för äldre som avses i 5
kap 5 § 2 st. SoL.
b. Bostäder med särskild service för
fysiskt och psykiskt funktionshindrade enligt 5 kap 7 § 3 st. SoL där insatsen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL.
c. Bostäder med särskild service för
LSS personkrets enligt 5 kap 7 § 3 st.
SoL där insatsen ges med stöd av 9 §
8. eller 9 § 9. LSS.
d. Korttidsvistelse där insatsen ges med
stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen
driver verksamhet med egen personal. De enheter där personer tillfälligt
vistas/bor för exempelvis rehabilitering, växelvård eller avlastning är när
det gäller hälso- och sjukvårdsansvaret att jämställa med särskilt boende.
10. Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service enligt
SoL och LSS där kommunen inte har
hälso- och sjukvårdsansvar.

c. Korttidsvistelse för LSS personkrets
där insatsen ges med stöd av 9 § 6.
LSS. Kommunen har inte hälso- och
sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL för
dessa verksamheter. Detta gäller oavsett om korttidshemmet drivs av kommun eller enskild.
(Enligt SKL PM 2003-07-08)
11. Ledning i samverkan, LiSA
LiSA är den länsövergipande ledningsstrukturen för vårdsamverkan
i Västra Götaland. I gruppen sitter
direktörer och chefer som företräder
de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen.
12. VästKom
Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation är en politiskt styrd
organisation som arbetar på uppdrag
av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands län. VästKom företräder
och samordnar kommunernas intressen på regional nivå samt tillsammans
med kommunalförbunden.
13. Västra Götalandsregionen, VGR
I hälso- och sjukvårdsavtalet avses
VGR som hälso- och sjukvårdshuvudman och som avtalspart gentemot
kommunen.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2016-192

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Marie Kvist
Redovisningsekonom
Ekonomienheten

Årsredovisning 2016 för Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer 2016 års bokslut med redovisad resultaträkning,
kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals
kommunkoncern.
Kommunfullmäktige beslutar överföra 3,9 mnkr till resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för
kommunstyrelsen med 12,65 mnkr och byggnadsnämnden 1,05 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lönenämndens verksamhetsberättelse.

Sammanfattning
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från kommunens
verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 39,6 mnkr för 2016. Kommunens
budgeterade resultat var 11,4 mnkr. Samtliga nämnder redovisar positiva resultat.
Årets resultat beror till största del på intäktsökning framförallt i form av statsbidrag.
Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 93,1 % av summan
av skatter och generella statsbidrag (99,4 % 2015). Nettoinvesteringarna uppgick till
20,9 mnkr (41,4 mnkr 2015). Årets positiva resultat samt låg investeringsvolym
ökar självfinansieringsgraden för investeringar till 294 %( 46% 2015).
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2016, är två av fyra
finansiella målen helt uppfyllda. Av verksamhetsmålen bedöms sex av
inriktningsmålen vara delvis eller helt uppfyllda.
För 2016 uppfylldes det lagstadgade balanskravet då resultatet efter
balanskravsjusteringar uppgick till 39,0 mnkr. För 2016 föreslås en ökning av
avsättningen med 3,9 mnkr och därmed är reserven uppe i maximal avsättning på
10 mnkr.
Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,7 mnkr. I kommunkoncernen ingår
Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler AB, Rambo AB,
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen Sörbygården och
Dinglegården.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Året har präglas av en markant ökning av intäkter av engångskaraktär. Det positiva
resultatet innebär att Munkedal för 2016 bedöms uppfylla kravet för god ekonomisk
hushållning. För kommande år är det viktigt att fortsätta arbetet med att minska
verksamhetens nettokostnader.
Facklig samverkan enligt FAS05
Bokslut 2016 har föredragits på samverkansmöte 27 februari 2017.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef och bitr kommunchef
Kommunledningskontoret

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunledningsgruppen
Lönenämnden
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Kommunfullmäktige

Dnr: 2017-125

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Marie Kvist
Redovisningsekonom

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse.

Sammanfattning
Bakgrund
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal med
säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en verksamhetsberättelse för
verksamhetsår 2016. Verksamhetsberättelsen antogs i Miljönämnden 2017-02-22.
Viktiga händelser
Planerad tillsyn och löpande inkommande ärenden har utförts enligt tillsynsplan. En
stor del av förebyggande tillsyn och övrigt arbete har utförts i mindre omfattning.
Året har präglats av hög personalomsättning. På årsbasis har personal-styrkan varit
cirka två handläggare färre än budgeterat.
Miljömålsarbetet har genomförts i planerad omfattning. En revidering av de
detaljerade miljömålen pågår
Ekonomi
Miljönämnden gör ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror dels på högre
intäkter tack vare bidrag från Länsstyrelsen, dels lägre personalkostnader på grund
av personalomsättning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Årets överskott innebär ca 0,4 mnkr i lägre kostnader för Munkedals del.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef/Bitr kommunchef
Kommunledningsstab

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Miljönämnden i Sotenäs
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Miljöenheten
Maria Bylund
0523-66 40 18, maria.bylund@sotenas.se

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljönämnden i
mellersta Bohuslän 2016
Beskrivning av ärendet
Bokslutsrapportering för 2016 års verksamhet redovisas, med resultat,
verksamhetsbeskrivning, målsättning. Följande huvudpunkter kan urskiljas.
• Resultatet för MimB:s verksamhet 2016 visar på ett överskott av 1 056 tkr,
främst beroende på minskade personalkostnader och ett bidrag för projektet
för avloppsinventering. All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans.
• Måluppfyllnad för livsmedelskontrollen är uppfylld för övriga delar av
verksamheten är målen till stor del uppfyllda.
• Miljöenhetens utvecklingsarbete och arbete med kvalitetssäkring fortgår.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
•

Godkänna verksamhetsberättelsen för 2016.

•

Överlämna verksamhetsberättelsen
Munkedal och Lysekils kommuner.

inklusive

årsbokslut

till

Sotenäs,

Bilaga/Bilagor
Bilaga:

Verksamhetsberättelse 2016 för miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Skickas till
•
•

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner
Akten

Maria Bylund
miljöchef
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Verksamhetsberättelse med
mellersta Bohuslän 2016

årsbokslut

för

Miljöenheten

i

1 Bakgrund
En gemensam miljöenhet för Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner bildades 2013-01-01. Sotenäs kommun
utsågs till värdkommun. Enligt Samverkansöverenskommelsen ska miljönämnden i mellersta Bohuslän till
respektive medlemskommun kvartalsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är samt årligen avge verksamhets-berättelse. I denna rapport ingår även bokslutsrapportering.

2 Miljönämndens uppdrag
Nämndens och därmed miljöenhetens uppdrag omfattar enligt reglementet i första hand myndighetsutövning för de
samverkande kommunerna enligt miljöbalken, livsmedelslagen samt övriga berörda lagstiftningar och föreskrifter.
Miljönämnden ska även stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet och miljömålsarbetet på uppdrag av
respektive kommun samt bistå samverkanskommunerna med yttranden och remisser inom nämndens
ansvarsområde. Nämnden ska delta i med underlag till den kommunala planeringen och delta i
krisberedskapshantering.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska vara en serviceinriktad myndighet, där syftet med nämndens tillsyn och
kontroll är att värna om miljön och medborgarnas hälsa. Valet av aktiviteter och prioriteringar grundar sig
huvudsakligen på ett riskbaserat synsätt som kopplas till en behovsutredning. Utgångspunkten är de 15 aktuella
nationella miljömålen, tre av Folkhälsoinstitutets folkhälsomål samt de mål som styr livsmedelskontrollen.

3 Verksamhetens omfattning
Tillsyn är operativ myndighetsutövning, men kan även vara förebyggande och omfatta rådgivning och information
som skapar förutsättningar för att gällande lagstiftningars syften uppnås. Tillsyn är ett lagstadgat krav som
kommunen är skyldig att utföra i en viss omfattning. Den utgörs av dels löpande utifrån inkommande ärenden dels
av fast planerad tillsyn och förebyggande arbete. Sammanlagt beräknades behovet inför 2016 till 16,5
handläggartjänster.
•

Fast planerad tillsyn: Totalt antal tillsynsobjekt inom de tre kommunerna omfattar 450 livsmedelsobjekt,
120 tobak- och läkemedelsförsäljare, knappt 100 större och 150 mindre miljöfarliga verksamheter inklusive
lantbruk, 90 köldmediaanläggningar samt drygt 100 hälsoskyddsverksamheter. Tillsyn omfattar även
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flerbostadshus. Alla dessa verksamheter har olika tillsynsbehov utifrån bransch och storlek och det totala
tillsynsbehovet har uppgått till motsvarande 7 handläggartjänster som också har avsatts under 2016.
•

Löpande ärenden: Utgör huvuddelen av livsmedels, miljö- och hälsoskyddsärenden, extra offentlig
livsmedelskontroll samt naturvårdsärenden och remisser. Inom den löpande myndighetsutövningen inräknas
även information och rådgivning samt ålagda uppdrag som miljöövervakning. Tillsynen är till övervägande
del händelsestyrd. Totalt bedöms personalbehovet ha uppgått till 9 tjänster, medan 7,5 tjänster avsattes
2016.

•

Miljöstrategiskt arbete: En viktig del i miljönämndens uppdrag är att stödja de tre samverkande
kommunernas miljömåls- och miljöstrategiska arbete. Behovet beror av uppdragets omfattning och
uppskattas till 1,5 tjänst. Utifrån tillgänglig resurs avsattes 1 tjänst under 2016.

•

Övrigt arbete: Vid resursåtgång för myndighetsutövning enligt ovan har för övriga projekt, uppdrag,
deltagande i arbetsgrupper, samt intern arbete behovet uppskattas till 1 tjänst.

4 Årets verksamhet
4.1
•
•
•
•
•
•

Allmän beskrivning av utvecklingen under perioden

Den fasta tillsynen inom livsmedels-, miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena har prioriterats och utförts
enligt verksamhetsplanen, likaså har ärendebalansen för den löpande tillsynen hållits.
Kontrollskulden inom livsmedelstillsynen har hanterats enligt plan.
Under året har miljöenheten haft stor omsättning på personal. Prioritering av fast tillsyn och löpande
tillsynsärenden har då skett på bekostnad av övrigt anslagsfinansierat arbete, såsom deltagande i interna
projekt och arbetsgrupper, förebyggande tillsyn och egeninitierad tillsyn.
Det stora projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har under 2016 avslutats som projekt och
slutrapporterats till länsstyrelsen. Avloppsinventeringen är nu en del i den ordinarie verksamheten. 400
enskilda avlopp har inventerats under året främst inom vattenskyddsområden.
Det miljöstrategiska arbetet för de tre kommunerna fortsätter. Miljöpolicyn har tagits i alla tre kommunerna.
De detaljerade miljömålen har antagits på olika nivåer i kommunerna. Arbetet med uppföljning har påbörjats
inom kost- och städsektorn.
Under året har förvaltningsstrukturen i Sotenäs, där miljöenheten har sin organisatoriska hemvist, ändrats.
Från första januari ingår miljöenheten i samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har anställts en ny
förvaltningschef och även en ny enhetschef.
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•

Ett internt strukturerat utvecklingsarbete pågår för tillsynsmetodik, tillsynsplanering och uppföljning. Arbetet
med att ta fram rutiner för handläggning och administration pågår men på grund av stor personalomsättning
har det fått stå tillbaka i allt för hög grad.
4.2

•

•
•
•
•

Kvalitetsarbete

Miljöenheten bedriver ett fortlöpande strukturerat utvecklingsarbete. Under våren har man haft fyra tillfällen
då personalen tillsammans arbetade med processkartläggning och rutiner. I augusti genomfördes en måldag
då förvaltning och nämnd tillsammans arbetade med målen för kommande verksamhetsår.
Processkartläggning har genomförts för de flesta större ärendehanteringsprocesser. Utifrån dessa identifieras
arbetssätt och förbättringsbehov. Rutiner upprättas och tillsynsmetodik tas upp i månatliga
arbetsgruppsmöten. Då personalomsättningen är så stor får arbetet startas om allt för ofta men det visar
även hur viktigt det är med tydliga rutiner och klarlagda processer.
Verksamhetssystemet Vision fungerar nu tillfredsställande. Det finns ett behov av att göra större
utbildningsinsatser för att systemet ska kunna utnyttjas optimalt
Delar av personalen har gått kurser i tillsynsmetodik och bemötande. Delar av personalen har varit på 2dagars konferensen Mötesplats Goda exempel, anordnad av Miljösamverkan. Delar av personalen har gått
utbildning inom dricksvatten- och tobakstillsyn samt förorenad mark.
Möten med näringslivs- samt byggenheterna i de tre samverkanskommunerna har skett för utveckling av
samverkan. Gemensamma rutiner behöver upprättas. Det har ännu inte gjorts.
Alla nyanställda får stöd från befintlig personal med mentorskap.
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4.3

Nyckeltal
2016

2013 2014 2015
Antal genomförda inspektioner (andel av planerat) inom:
Liv smedel

Antal Andel
350

182

450

Tobak

-

-

-

71

100%

Läkemedel

-

-

-

29

100%

Miljöskydd

60

45

94)

64

71%

Hälsoskydd

45

50

90)

87

100%

Antal v ärmepumpsanmälningar

180

160

291

123

Antal liv smedelsregistreringar

80

80

81

64

Antal enskilda av loppsärende

170

180

352

344

40

40

38

40

Antal strandskyddsdispensärende
Antal diarieförda ärende totalt

559 100%

2 247 2 166 1 843 2306

      

Andel av slutade ärenden i förhållallande till inkomna: anm)
Enskilda av lopp

89% 86% 68%

57%

Värmepumpsanmälningar

84% 94% 97%

93%

Miljöskyddsärende

73% 82%

69%

95% 68% 82%

75%

Andel produktionstid av arbetad

54% 49% 60%

-

Täckningsgrad ekonomisk

56% 51% 58%

Strandskyddsdispenser

5 Personal
5.1

Personalsituation

Bemanningen har uppgått till 16 fast anställda handläggare. 5 handläggare slutade under 2016. Dessa har under
året ersatts med 4 nyrekryteringar. Som vid all personalomsättning sker produktionsbortfall samt det krävs
introduktion, vilket kostar resurser.
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5.2

Sjukfrånvaro

Miljöenhetens sjukfrånvaro i procent av arbetad tid uppgår till 8,0 %. Sjukfrånvaron är hög och den ökar. Det är
höga siffror som visar att det finns behov av att arbeta med arbetsmiljöfrågor.
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6 Årets mål
6.1

Lokala detaljerade miljömål för miljönämnden:

1. Motverka otillåten eldning genom aktiva insatser genom exempelvis kartläggning av material till avfallsstationer.
2. Samtliga verksamheter som använder och/eller säljer kemikalier ska tillsynas senast 2020-01-01.
3. Upprätta en gemensam, gränsöverskridande Blå översiktsplan för de fyra kustkommunerna i norra Bohuslän (Sotenäs, Lysekil,
Strömstad och Tanum).
4. Senast 2020 ska samtliga enskilda avloppsanläggningar vara tillsynade.
5. Tillsyn över marina verksamheter såsom marinor och hamnar ska prioriteras.
6. Alla strandskyddade områden längs kuststräckan samt större sjöar där kommunen är tillsynsmyndighet ska kontrolleras senast
2020-01-01.
7. Peka ut orörda områden värda att skydda från exploatering.
8. Genomföra åtgärder för att styra, informera och motivera byggherrar och exploatörer att bygga energisnålt.
Årets måluppfyllelse detaljerade miljömål

1. Otillåten eldning har motverkats genom tillsyn och förelägganden i samband med anmälningar. Inga förebyggande åtgärder har
gjorts. Målet har tagits bort för 2017.
2. Det är troligt att målet kommer kunna nås.
3. Miljöenheten har deltagit i arbetet. Den maritima näringslivsstrategin har antagits och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen
av planen pågår. Målet kommer att uppfyllas.
4. Arbete pågår enligt projektplanen. 400 enskilda avlopp inventerades under 2016 och uppföljningsarbetet pågår.
5. Marinor har haft tillsyn med inriktning på rening av spolvatten och båtuppställning.
6. Vi har inte bedrivit någon egeninitierad tillsyn av strandskyddade områden. Endast prövning av dispenser och tillsyn efter
anmälningar har gjorts under året.
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7. Vi har inte arbetat med att identifiera orörda områden.
8. Vi har inte arbetat med energirådgivning.

6.2

Miljönämndens antagna produktionsmål:

1. All tillsyn ska vara riskbaserad och prioritering ska utgå ifrån risk – påverkansmöjlighet – resurskrav i nämnd ordning.
2. Alla anmälningspliktiga verksamheter ska erhålla den tillsyn riskklassen anger under perioden.
3. Övriga miljö- och hälsoskyddsfarliga verksamheter ska tillsynas vart 4:e år enligt prioriteringslista på årsbasis.
4. Tillsynsmetodik ska utvecklas för optimalt resursutnyttjande och service.
5. Resurserna för tillsynen ska täcka behovet så att tillsynsplanen kan följas.
6. En kompetensanalys skall genomföras. Rätt kompetens ska finnas för en optimal tillsyn
Måluppfyllelse produktionsmål

1. Nämnden har antagit en riskbaserad taxa. Arbetet med att riskklassa verksamheterna har inte prioriterats under året.
2. Den tillsynsskuld som funnits inom livsmedelskontrollen har arbetats bort enligt plan. I övrigt har alla verksamheter med årlig
tillsynsavgift haft tillsyn i enlighet med planeringen.
3. I tillsynsplanen har det tagits fram ett register över de objekt som inte har årsavgift. Registret behöver kontinuerligt uppdateras.
4. De tillsynsgrupper som är i gång på avdelningen arbetar till viss del med att utveckla metodik och förbättra rutiner och mallar. Det
arbetet kan utvecklas vidare.
5. Resurserna räcker för att följa tillsynsplanerna för av de verksamheter som har årsavgifter. I övrigt när det gäller tillsyn av
tillexempel fordonstvättar och verkstäder räcker inte resurserna. Tillsyn av strandskydd är ett annat område där det saknas resurser.
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Livsmedelskontrollens mål

1. Alla verksamheter ska erhålla kontroll under perioden. De verksamheter som har erhållit 3 eller fler kontrolltimmar enligt
riskklassificeringen ska kontrolleras varje år. De verksamheter som erhållit mindre än 3 timmar ska kontrolleras en-tre gånger under
perioden.
2. Resurserna för kontroll ska täcka behovet så att kontrollplanen kan följas.
3. Kontrollskuld från 2014 motsvarande ca 1000 timmars kontrolltid ska inarbetas under de närmaste 3 åren.
4. Minst 75 % av kontrolltillfällena ska ske genom oanmälda inspektioner.
5. Samtliga allmänna vattenverk ska vara registrerade, riskklassade, undersökningsprogram ska i beslut vara fastställda samt kontroll
av vattenverken ska genomföras.
6. En kompetensanalys ska genomföras. Rätt kompetens ska finnas för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.
7. PIMKO (Planering Inom och Mellan Kontrollområden) tabeller ska tas fram för våra olika verksamhetstyper.
8. Samtliga kontrollområden inom livsmedel ska gås igenom under närmaste femårs-period.
Måluppfyllelse livsmedelskontroll

Samtliga mål inom livsmedelskontrollen har nåtts.
Tobak- och receptfrialäkemedelskontrollens mål

1. Samtliga verksamheter ska kontrolleras två gånger under perioden.
2. Skyltning, försäljning samt egenkontroll kontrolleras särskilt.
3. Rökfria lokaler kontrolleras vid klagomål i livsmedelsverksamheter.
4. Samarbetet och informationsutbytet med grannkommunerna och Länsstyrelsen ska fortsätta.
5. Resurserna för kontroll ska täcka behovet.
6. En kompetensanalys ska genomföras. Rätt kompetens ska finnas för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.

Sotenäs kommun
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-

-

1.
2.
3.
4.
5.

Måluppfyllelse tobak och receptfria läkemedel

Samtliga verksamheter har kontrollerats en gång
Skyltning, försäljning och egenkontroll har granskats
Rökfria skolgårdar på alla högstadier och gymnasier har kontrollerats.
Samarbete med grannkommuner och länsstyrelsen mest i form av kunskapsutbyte.
I och med att tillsynen har ökat så ger inte taxan full kostnadstäckning. Idag är tillsynsavgiften 1 timme/år. Taxan behöver göras
om och anpassas till en utökad tillsyn.
6. Två handläggare har varit på länsstyrelsens utbildningar under hösten
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7

Ekonomi

7.1

Utfall enligt bokslut 2016

7.2

Ekonomisk analys

Resultatet för nämndens verksamhet 2016 visar på ett överskott av 1 056 tkr.
Årets intäkter från tjänster och avgifter uppgår till budgeterad nivå. Bland de övriga externa
intäkterna ingår ett LOVA-bidrag på 590 tkr vilket förklarar både avvikelsen i förhållande till
budget och förändringen i jämförelse med föregående år. LOVA-bidraget avser kartläggning
av enskilda avlopp. Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år men ligger
ändå under budgeterad nivå på grund av personalomsättning. Övriga kostnader har ökat i
jämförelse med föregående år. Bland årets kostnader återfinns inköp av datorer och
utbetalda bidrag till föreningar. Lokalkostnaderna har minskat i jämförelse med 2015.
7.3

Åtgärder:

Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrigt ej debiterbart
arbete. Tillsynsavgifter får inte bekosta övrig verksamhet och timavgifterna är anpassade
efter självkostnad i våra samtliga samverkanskommuner. Den avgiftsfinansierade tillsynen
som utförs balanseras därmed med personalkostnaderna för denna arbetsinsats. Behovet av
kommunbidrag påverkas således inte av den avgiftsfinansierade tillsynen, utan endast av
övrig verksamhet. Den bemanning som krävs för denna övriga verksamheten anpassas efter
kommunbidragets storlek.
Vid ingången till 2017 är personalstyrkan nästan i balans. Rekryteringar av två handläggare
sker i januari och februari 2017. Det innebär bedömd full behovstäckning för utförande av
nämndens uppdrag enligt reglementet. Det medför också att personalkostnaden som utgör
över 85% av miljöenhetens totala kostnad ökar i motsvarande grad.
Små verksamheter, såsom miljöenheten är mycket känslig för även normal
personalomsättning. Det medför förhållandevis mycket arbete med rekrytering och
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introduktion av ny personal. En budgetavsättning för inköp av externa tjänster som
kompensation har därför gjorts även för 2017.
7.4

Effektiviseringsvinster:

Det fortlöpande interna utvecklingsarbetet bedöms medföra att miljönämndens verksamhet
blir effektivare, vilket också har visats under 2016. Syftet är ännu bättre måluppfyllnad och
en ökad kvalitet. Det är också viktigt att arbetsmiljön förbättras för att minska sjuktalen.

8 Inför 2017
En tydlig målstyrning och noggrann tillsynsplanering med kontinuerlig verksamhetsuppföljning
är grund för att uppfylla nämndens uppdrag med god kvalitet. För nämnden finns en planering;
med verksamhetsplan, prioriteringsordning, miljö- och verksamhetsmål och nyckeltal. Dessa styr
såväl det interna utvecklingsarbetet som tillsynsbehovet.
Prioriteringen för miljönämnden utgår generellt ifrån att uppfylla nämndens uppdrag från de tre
kommunerna samt att utföra den tillsyn som finns enligt den årliga tillsynsplanen. De faktorer
som är helt dominerande för miljöenhetens ekonomi är personalkostnader och avgiftsintäkter.
Dessa hänger intimt samman. De åtgärder som prioriteras inför 2017 är att utföra den planerade
årliga avgiftsfinansierade tillsynen och inkommande ärenden. Enheten har ju även ett övrigt
myndighetsansvar samt åtaganden och uppdrag enligt beslutat reglemente som kräver resurser.
Prioritering ska ske av det fortsatta arbetet med arbetssätt och gemensamma rutiner för att uppnå
uppställda mål och lagkrav. Likaså att utveckla samarbetsformer mellan den gemensamma
miljönämnden och respektive kommuners verksamheter. Det strategiska miljömålsarbetet, där
miljönämnden har ett samordnade ansvar, börjar ta form i de tre kommunerna. Under det
kommande året kommer arbetet med att hitta kanaler att nå ut med miljömålsarbetet prioriteras,
så att arbetet blir känt bland såväl personal som allmänhet. Arbetet med att få ned
sjukskrivningstalen behöver prioriteras.
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Kommunfullmäktige

Dnr: 2015-174

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Marie Kvist
Redovisningsekonom
Ekonomienheten

Årsredovisning 2016 IT-nämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad verksamhetsberättelse

Sammanfattning
Bakgrund
IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och
ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande;
- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
- Förvaltning av strategiska planer för IT
En verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad och hanteras i ITnämnden den 27 mars 2017.
Viktiga händelser
Under 2016 gjordes en omorganisation. Den nya organisationen fokuserar på
verksamhetsnära IT-stöd och detta genom att fler tekniker är ute i verksamheterna.
Två haverier inträffade under sommaren i Lysekils kommuns gamla infrastruktur,
detta resulterade att ett flertal verksamhetssystem var tvungna att återskapas från
backup. IT-enheten blev auktoriserade Siths-kort utgivare åt Västra
Götalandsregionen i oktober, detta medför stora kostnadsminskningar för
socialförvaltningarna i SML.
Ekonomi
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 0,09 mnkr.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ytterligare.
Inga ytterligare konsekvenser
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef/Bitr. kommunchef
Kommunledningsstab
Beslutet expedieras till:
IT-nämnden
Ekonomienheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Ambition:

En enhet som präglas av stabilitet, framåtanda
och uppfinningsrikedom

Politiskt mål
Nytänkande och omvärldsorientering

Uppdaterad 2016-08-04
Politiskt mål

Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt mål

Åtgärder, särskilda
insatser och
nyckelhändelser

Inspirerande
Nytänkande

1. Mer nytänkande i
arbetsgruppen och
införande av nya
arbetsmetoder.

Utbyte av erfarenheter
mellan referensgrupper
i kommunen och ITorganisationer i
nätverkskommuner.

Internutbildningar

2. Processer

3.
Verksamhetsutveckling
med stöd av IT

Processkartlägga fem
interna processer samt
vara verksamheten
behjälplig i att kartlägga
deras processer.
Verksamhetsutveckling
med stöd av IT införs i
de tre kommunerna

Externa utbildningar
Studiebesök, föreläsningar
samt referensgrupperna
Social, Pedagogik/IKT och
övrigt skall ske 3 gånger/år
.

Ansvarig

Enskild utbildare/ITchef
IT-chef

Avstämning 160701
Utvärdering 161231

IT-chef/IT-arkitekt/ITstrateg

Utvärdering 161231

IT-chef/IT-arkitekt

Avstämning 160701
samt 161231

Kommuncheferna

Avstämning 160701

E-tjänstreferensgrupp samt
styrgrupp för
processverkstaden
Tillsammans med ISG

Uppföljnings-datum

Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål
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Ambition:

Långsiktig stabil ekonomi

Organisatorisk enhet
IT-enheten
Politiskt mål
Ekonomi

Politiskt mål

Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt mål

Åtgärder, särskilda
insatser och
nyckelhändelser

Stabil långsiktig
ekonomi

1. Bättre än budget

Enheten levererar ett noll
resultat.

Uppfyllande av avtal

IT-chef

161231

Kostnader som belastar
verksamheterna, skall
vara förankrade i enlighet
med budgetprocessen i
respektive kommun.

IT-chef/IT-arkitekt/ITstrateg

161231

EC/IT-chef/IT-arkitekt

160701

IT-chef/ITarkitekt/ekonom

Månadsvis

Ett
verksamhetssystem/område
för alla tre kommuner

Hitta synergieffekter i alla
koncerner

Utvärdering kring de
ekonomiska
styrprinciperna
2. Tjänster med
tillhörande
kvalitetsgaranti

Tjänster med
kvalitetsgaranti inför
budgetåret 2017

Bra kostnadsuppföljning
med effektiva rutiner.
Skall tas i ITN

Ansvarig

IT-arkitekt/ITchef/ekonom

Uppföljnings-datum

Tertialvis
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Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Ambition:

Stabil IT-miljö med goda möjligheter att
påverka.

Politiskt mål
Folkhälsa och delaktighet

Politiskt mål

Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt mål

Åtgärder, särskilda insatser
och nyckelhändelser

Goda livet

1. 100% funktion

Upptider på nät och
servrar

Utnyttja ny teknik för att
öka bandbredden.
Uppdateringar skall ske i
samverkan med
systemansvariga och I
enlighet med
underhållsfönsterschema.

Delaktighet
2.
Klara gränsdragningar

God support

Möten med
systemägare och
verksamhetsutvecklare

Öppnat, löst och
återkopplat i enlighet
med servicemål

Ansvarig

Uppföljnings-datum

IT-strateg/IT-chef

161231

IT-strateg/IT-chef

161231

IT-chef

Kvartalsvis

Minska stressen för
användarna genom god
information, framförhållning
och återkoppling.

Statistik ur SCSM
(ärendehanteringssystem)
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Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Ambition:

Korrekt och professionellt bemötande med hög
tillgänglighet.

Politiskt mål
Kommunal service

Politiskt mål

Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt mål

Åtgärder, särskilda insatser
och nyckelhändelser

Gott bemötande

1. Nöjd kund

85 % ej missnöjda vid
enkät som genomförs i
oktober

Fortlöpande utbildning i
systemteori och FIRO

2. God kommunikation
& ansvarstagande

Som ovan

Våra kunder ska ha
lättare att komma i
kontakt med enheten

Som ovan

God tillgänglighet

Ansvarig

Uppföljnings-datum

IT-chef

161231

Att enskild ärendeägande
tekniker ansvarar för sitt
ärende

IT-chef

Månadsvis &
161231

Tydlig och tillgänglig
information. Besöka
vardera kommuns
telefonister minst en gång
per vecka.

IT-chef

161231

Handlingsplan enligt LEAN

252

Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål

Ambition:

Grön-IT

Organisatorisk enhet
IT-enheten
Politiskt mål
Miljö

Politiskt mål

Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt mål

Åtgärder, särskilda
insatser och
nyckelhändelser

Energianvändning och
miljömedvetenhet

1. Minskad
energianvändning

95% av servrar skall
vara virtuella

Kontrollräkning

IT-chef

161231

2. Ökad
miljömedvetenhet

I alla upphandlingar
skall miljö ingå som en
naturlig del

Nya system skall kunna
köras i virtuell server om
möjligt. Emballage tas om
hand av leverantör på ett
miljömässigt vis.

IT-chef/Upphandlare

161231

3. Resfria möten

Erbjuda program till
alla anställda för att
kunna genomföra mer
resfria möten

Marknadsföra ”Skype för
företag”

IT-chef

161231

Minska antalet
skrivare/kopiatorer med
10% i verksamheterna
genom att införa
”toalettavstånd” princip.
Införa ”follow me”
funktion

Alla nya skrivare skall vara
av typen ”follow me”

IT-chef

161231

4. Minskad
pappersförbrukning i
kopieringen/ökad
användning av digital
teknik

Ansvarig

Uppföljnings-datum
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Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Ambition:

Våra medarbetare känner engagemang,
delaktighet och ansvar genom samverkan.

Politiskt mål
Organisations- och kompetensutveckling

Politiskt mål

Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt mål

Åtgärder, särskilda insatser
och nyckelhändelser

Hälsa och trivsel

1. Bättre hälsa/sänkt
sjukfrånvaro

Senast 161231 skall
enhetens sjukfrånvaro
vara max 5%.

Uppföljning av långtidssjukskrivna, aktivt arbete
med tidiga rehab insatser.

FC/IT-chef

Månadsvis

2. Engagerade och
motiverade
medarbetare

Senast 161231 skall >
90 % av medarbetarna
uppleva god trivsel

Utvärdering via frågor på
medarbetarsamtal

Medarbetarna/IT-chef

161115

Uppföljning FAS 05 arbete
inklusive kommunens
personalpolitiska program.

IT-chef

161231

Fortsatt utveckling av APT

IT-chef

160701

Fortsatt utbildning av
hälsocoacher.

Personalavdelning/ITchef

161231

Ansvarig

Uppföljnings-datum
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Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål

Politiskt mål

Kompetens och
livslångt lärande

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Ambition:

Vi vill leva upp till och bli kända för att ge god
service.

Politiskt mål
Kompetens och livslångt lärande
Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt
mål

Åtgärder, särskilda insatser och
nyckelhändelser

1. Det skall upplevas
att all
kommunikation med
IT-enheten är:
-Öppen
-Enkel
-Värdig

Senast 161231
skall andelen
nöjda vara minst
80 % enligt enkät
som genomförs i
oktober.

Besöka alla
sektorers/förvaltningars/kommuners
ledningsgrupper 4 ggr/år

IT-chef/ITarkitekt/Områdesansvariga
tekniker

161231

2. Verklighetsanpassad
IT

Egenkontroll

Besöka 10 verksamheter/kommun
och genomföra test av tillgänglighet
med hjälp av testprotokoll

Områdesansvariga
tekniker

161231

Ansvarig

Uppföljningsdatum
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Namn:
Anders Siljeholm
Från politiska mål
till verksamhetsresultat
Verksamhetsmål

Organisatorisk enhet
IT-enheten

Ambition:

Vi skall leverera pedagogiska hjälpmedel som
fungerar i undervisningen och lockar till
resultat

Politiskt mål:
Kreativ och spännande miljö

Politiskt mål

Önskvärt resultat

Mätbart, tidsatt mål

Åtgärder, särskilda insatser och
nyckelhändelser

Ansvarig

Kreativ och
spännande miljö

1. Nöjda pedagoger
och elever som ser IT
som en katalysator i
lärandet

Senast 161231 skall
andelen nöjda vara
minst 80 % enligt
enkät som
genomförs i oktober.

God infrastruktur och bra
ändamålsenlig utrustning inom
ramen för
samverkansöverenskommelsen

IT-chef/ITarkitekt/områdesansvariga
tekniker/skoltekniker

Uppföljnings-datum

161231
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ÅRSBOKSLUTSRAPPORTER ING SML

Årets verksamhet

IT-nämnden
IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera 2 +
2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil)
Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet
leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet.
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och
ändamålsenlig IT- försörjning.
IT-avdelningen
Verksamheten omfattar IT i respektive kommun.
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT
 Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
 Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
 Stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer
 Förvaltning av strategiska planer för IT
Den gemensamma IT–avdelningen uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt
utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.
Händelser
Under första delen av 2016 färdigställdes Lysekils kommun till den nya infrastrukturen
(domänen), upplevelsen hos våra användare är positiv. Supportbehovet i form av samtal och
ärenden till supporten minskat.
En omorganisation planerades under kvartal ett och genomfördes den 4 april. Den nya
organisationen fokuserar på verksamhetsnära IT-stöd och detta genom att fler tekniker är ute i
verksamheterna. IT-enheten har även börjat att rondera de tekniktäta verksamheterna
schemabundet.
Två haverier inträffade under sommaren i Lysekils kommuns gamla infrastruktur, detta
resulterade att ett flertal verksamhetssystem var tvungna att återskapas från backup.
IT-enheten blev auktoriserade Siths-kort utgivare åt Västra Götalandsregionen i oktober, detta
medför stora kostnadsminskningar för socialförvaltningarna i SML.
Ett antal verksamhetssystem uppgraderades eller igångsattes i alla tre kommuner, så som;
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Installation av server och databas för elevhälsans verksamhetssystem PMO.
Uppgradering av webbpubliceringsverktyget Sitevision
Utrullning av smarta kort
Utveckling av skolportal Vklass
Installation av serverar
Installation av server för presentationsprogramvaran Smartsign
Utveckling av Barium Live till att användas av Medborgarcentrum
Anslutning till Skolfederationen för Sotenäs och Lysekils kommuner för automatisk
inloggning till pedagogiska applikationer
Anslutning till Adobe portal för elektroniska licenser där IT-enheten är beställare för SML
Felsökning av trådlösa accesspunkter med fokus på skolenheter i SML
Uppgradering av kluster för fil- och databasserver samt backuplösning centralt
Utveckling av Airwatch cloud connector för administration som avser mobila enheter
Fortlöpande arbete med driftstabilitet av servermiljö
Alla konton som skapas från PA- eller Elevsystem kontrolleras mot Navet (RSV)
Alla säkra kort som skapas, tas ID-kontroll innan utlämnande till användare
Inga sökningar har gjorts med högsta behörigheten i Q-ID (koppling till Navet)
Personal
Enheten består av en IT-chef, en IT-arkitekt, en IT-systemstrateg, en IT-handläggare, två
systemtekniker för telefoni, en tekniker för e-hälsa samt 16 IT-teknikertjänster fördelade på 23
människor.
En stabil och välfungerande IT-funktion är en möjliggörare och i de flesta fall också en
förutsättning för verksamheternas dagliga drift samt dess vidareutveckling av nytta och värde för
kommuninvånarna.
Korttidssjukskrivning har varit på 7,1% (2,8% under 2015), långtidssjukskrivningar är 0% (8%).
Det systematiska arbetet tillsammans med personalavdelningen och företagshälsovården har
varit mycket lyckosam i att få alla långtidssjukskrivna i tjänst. Ökningen i korttidssjukskrivningar
från samma period 2015 beror på att IT-enheten haft personal som opererat sig ett par gånger
under perioden och blivit sjukskriven i tre veckors intervaller.
Två tekniker har slutat och ersatts av två nya. Två nya tjänster inrättades, IT-handläggare samt
IT-systemtekniker för identitet och HR. Till detta så har IT-enheten haft 0.4 tjänster borta i
föräldraledighet under perioden.
En visstidsanställd tekniker har varit i tjänst under sommaren och under olika föräldraledigheter.
Årets mål

(Se bilaga 1)
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Årets m åluppfyllelse
IT-nämnden har prioriterat ökad verksamhetsnära IT-stöd samt god drift och förvaltning. Detta
har sammantaget bidragit till att de verksamheter som IT-enheten stödjer i sin tur fått goda
möjligheter att nå sina mål och därigenom de kommunövergripande målen.

Nöjd kundindex
Enkät om nöjdkund (IT-kvalitetsenkät) genomfördes inte i oktober 2016, då bolaget som
genomför denna inte hade nog kundunderlag. Enkäten genomfördes i slutet av december 2016
istället, resultatet kommer att redovisas under 2017.
Servicemål
IT-enhetens service visar på en positiv trend i enlighet med vad som kan förväntas, utifrån
genomförd IT-kvalitetsenkät.
Systemsäkerhet
Test av systemsäkerhet genomfördes skarpt i augusti. Alla system återskapades.
Ekonomi
Resultat för 2016 blev + 86 tkr, och återbetalas till respektive kommun i enlighet med
samverkansöverenskommelsen.
Systemägare av IT –stöd
Alla konton som skapas från PA- eller Elevsystem kontrolleras mot Navet (RSV).
Alla tjänstelegitimationer och Siths-kort som skapas, har ID-kontroll genomförts innan
utlämnande till användare.
Inga sökningar har gjorts med högsta behörigheten i Q-ID (koppling till Navet).
Sjukstatistik
Korttidssjukskrivning har varit på 7,1% (2,8% under 2015), långtidssjukskrivningar är 0% (8%).
Det systematiska arbetet tillsammans med personalavdelningen och företagshälsovården har
varit mycket lyckosam i att få alla långtidssjukskrivna i tjänst. Ökningen i
korttidssjukskrivningar jämfört med samma period 2015 beror på att IT-avdelningen haft
personal som opererat sig ett par gånger under perioden och blivit sjukskriven i tre veckors
intervaller.
Det finns förbättringspotential som IT-enheten tar med sig till 2017 och i framtiden när ny
styrmodell införs, och därigenom använder kvalitetsfaktorer med indikatorer för att tillse att ITenheten fullgör sitt grunduppdrag.
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Resultaträkning

(Detaljbudget 2016, se bilaga2)
Ekonomisk analys

Under de senaste åren har utvecklingen varit tydlig i en ökad volym av digitala verktyg i
verksamheterna. Med tanke på nationella krav inom bland annat utbildningsområdet samt
organisationerna för Omsorg och Hjälp så kommer den här utvecklingen att hålla i sig.
Då antalet digitala arbetsplatser har ökat med c:a 8% under 2016 i samverkanskommunerna
SML, så gör IT-enheten en effektivisering och volymökning om dessa 8%. Detta innebär att ITenheten under 2016 inte har ökat personaltätheten avseende verksamhetsnära IT-stöd. Med
hjälp av effektivare arbetssätt och rätt tekniska förutsättningar klaras denna utmaning. ITenheten har även under 2016 haft vakanser som visar sig i lägre personalkostnader. Om
ökningen fortsätter under 2017 och 2018 så kommer behovet av att anställa, detta för att möta
det ökade behovet av IT-stöd i verksamheterna.
Då all central digital utrustning betalas i US Dollar, som har ökat under 2016 med c:a 13%, gör att
kostnaden för samma utrustning blivit dyrare än de 1,7% som kommunfullmäktige beslutat om
avseende konsumentprisindex.
2016 års resultat blev ett positivt överskott om 87 tkr som fördelades till SML enligt
samverkansöverenskommelsens fördelningsnyckel 26%, 30% och 44%.
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Åren som kommer

Verksamhetsstöd är en av IT-nämndens viktigaste uppgifter, som i framtiden kommer att kräva
ett allt större fokus. Verksamhetsutvecklingen ägs av verksamheterna. IT-avdelningen är ett
aktivt stöd i deras arbete och tillsammans skapa en gemensam samsyn kring både nuläge och
önskat läge. De närmsta åren kommer fokus i verksamhetsutvecklingen att ligga på digitalisering.
Då antalet digitala arbetsplatser beräknas öka med 5-10% (235-470) under 2017 så gör ITavdelningen en effektivisering om dessa 5-10%. Detta innebär att IT-avdelningen under 2017
inte ökar personaltätheten för att möta denna ökning, utan med hjälp av effektivare arbetssätt
och rätt tekniska förutsättningar klarar denna utmaning. Om ökningen fortsätter under 2018 och
2019 så kommer behovet av att anställa, detta för att möta det ökade behovet av IT-stöd i
verksamheterna
F akt a och ny ckelt al

Nyckeltal

2016

2015

2014

Rapporterade incidenter

6 377

7 062

5 850

Samtal till IT-supporten

18 077

20 041

15 423

Incidenter och beställningar
IT-enheten har haft 6377 (7062 incidentärenden 2015). Räknar med ett mörkertal, då dessa är
lösta direkt över telefon, fjärrhjälp eller besök utan att ha blivit registrerade som ärende. Det är
ett för stort glapp mellan ärendestatistiken och antal inringande till IT-supporten, och ett arbete
med att process kartlägga detta och hitta en hållbar lösning är påbörjad.
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(Mer information och statistik i bilaga 3)
Samtal till IT-avdelningen

Av dessa 18077 (20041) samtal besvarades 15225 (15089) vilket innebär ett tapp på 2852 (4952)
och en svarsfrekvens på 84% (75 %) Räknar jag bort de som inte ringt under telefontid så är
svarsfrekvensen 90% (87 %). Övriga tappade samtal är till exempel att användare lagt på eller
samtal brutits.
Det är tydligt att övergången till ny infrastruktur (ny domän) gett resultat i statistiken.
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Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Gellerstedt

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Årsredovisning 2016 (org nr 222 000 -2808)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta att:
godkänna årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt
bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Sammanfattning
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med årsredovisning vilken
antogs av Förbundsdirektionen 2017-03-01. Förbundets revisorer meddelar i
revisionsberättelsen (2017-03-02) att de granskat redovisning och förvaltning för
2016 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna tillstyrker att
årsredovisningen godkänns. De har heller inte funnit skäl för anmärkning och
tillstyrker därför att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Ekonomi
Förbundets resultat uppgår till 4,4 mnkr (7,9 mnkr). Intäkterna uppgår till 79,3 mnkr
inkl. finansiella intäkter (81,9 mnkr) och är 2,9 mnkr högre än budget. Av
överskottet, mot budget, avser 1,4 mnkr direkta intäkter i verksamheten och. 1,5
mnkr avser ersättning från medlemskommunerna för pensionskostnader.
Kostnaderna uppgår till 74,9 mnkr inkl. finansiella kostnader (73,9 mnkr) och är 1,4
mnkr lägre än budget. Soliditeten uppgår till 41,4 % (34,5 %).
Munkedals kostnader 2016 uppgick till 9,9 mnkr vilket är en ökning med 0,4 mnkr
jämfört med föregående år.
Antal anställda har ökat från 190 till 200.
Måluppfyllelse
Förbundet har för 2016 antagit 12 effektmål. Uppföljningen av målen visar på att
hälften av målen bedöms uppfyllda vilket är en försämring jämfört med 2015. Någon
bedömning om förbundet levt upp till god ekonomisk hushållning framgår inte.
Intern kontroll
Återredovisning saknas.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan.
Inga ytterligare konsekvenser

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Stadgar för Hyresrättsföreningen Grönskan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens avslår begäran från Riksbyggen om att omarbeta stadgarna för
Hyresrättsföreningen Grönskan.

Sammanfattning
Riksbyggen har inkommit med begäran om att stadgarna för Hyresrättsföreningen
Grönskan omarbetas. Riksbyggen har även lämnat in ett förslag på nya stadgar.
Nya stadgar antogs av föreningsstämman den 30 juni 2016, där ombud för såväl
Riksbyggen som kommunen deltog.
Arbetet med att ta fram nya stadgar pågick under flera år och inleddes med att
föreningen tog fram ett förslag. Detta förslag bearbetades och ”kommunaliserades”
av förvaltningen. Detta kommunicerades med representanter för Grönskan. Inför
Kommunfullmäktiges behandling hösten 2015 presenterades två förslag – dels
förvaltningens förslag, dels ett omarbetat från Grönskans styrelse.
Kommunfullmäktige valde, att med vissa ändringar, att anta föreningens förslag till
stadgar. Beslutet som stämman tog avseende nya stadgar avviker till viss del från
KF:s beslut.
Att nu omarbeta stadgarna enligt Riksbyggens förslag vore en återgång till mindre
väl fungerande stadgar. Tex föreslår Riksbyggen att Riksbyggen tilldelas en plats i
styrelsen, något som känns märkvärdigt med tanke på att Riksbyggen är upphandlad
entreprenör för administrativa tjänster, skötsel och drift av fastigheten. Riksbyggen
har inte heller något ekonomiskt ansvar för eller åtagande i föreningen.
Det har hänvisats till ny lagstiftning som skäl att återigen ändra stadgarna. Dessa
ändringar var kända då stämman godkände styrelsens förslag till nya stadgar.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen effekt
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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