
 
 
 

 
 

 

 

   
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-08-30 
 

 
 
 
 

                         
 
                  

     
 

 
 
 
 
                                              

                              

 



 

 
 
 

Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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  2017-08-16 Dnr: KS 2017-277
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 
Ekonomiavdelning 

Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, 
enskilda fritidshem och fristående skolor för år 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2017 utgår 
med 103 859 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 96 238 kr/barn och för 
fritidshem med 31 192 kr/barn. Skolpengen utgår med 62 219 kr/elev för 
förskoleklass, för årskurs 1-6 med 78 510 kr/elev och för årskurs 7-9 med 90 632 
kr/elev. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till 
fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa 
tillämpades första gången inför kalenderåret 2010. Bestämmelserna om 
kommuners bidrag till pedagogisk omsorg tillämpades första gången på bidrag för 
kalenderåret 2011. Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget 
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunen kan 
fortfarande ha möjlighet att göra riktade satsningar inom den egna verksamheten. 
Huvudsaken är att alla barn i kommunen får samma möjligheter att ta del av 
medlen, oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet. 
 
Grundbeloppet för fristående skolor, samt enskilda förskolor, pedagogisk omsorg 
fritidshem och förskoleklasser ska avse ersättning för: 

• Undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet  
• Läromedel, pedagogiskt material och utrustning  
• Måltider 
• Lokalkostnader (kommunens genomsnittskostnad) 
• Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 

förskoleklass) 
• Administration (en schablon på 3 %, för pedagogisk omsorg är det dock 1 %)  
• Moms (en schablon på 6 %) 

 
Det tas inte någon hänsyn till hur gamla barnen är eller deras vistelsetid på 
förskolan, bidraget betalas ut per barn som är inskrivet. Lokalkostnaderna baseras 
på kommunens genomsnittskostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet 
eller skolform. En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i 
motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den 
verksamhet som kommunen själv bedriver t ex om inte kommunen erbjuder 
nattdagis har den ingen skyldighet att ge bidrag för sådan fristående verksamhet.  
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Ersättning per barn och elev för år 2017 är beräknat enligt nedan: 
Förskola  103 859 kr 
Pedagogisk omsorg          96 238 kr 
Fritidshem    31 192 kr 
Förskoleklass   62 219 kr 
Åk 1-6    78 510 kr 
Åk 7-9    90 632 kr 
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att anordnaren för den 
enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Snittkostn
Antal barn i kommunen 539

Förskola 1-5   Bidrag 
per barn

Omsorg och pedagogisk verksamhet 70 616

Pedagogiskt mtrl och utrustning 1 124
Måltider 11 271

Lokaler: hyra drift, städ och 16 874

Fortbildning 170
Barnomsorgsavgifter -9 522
Andel av ledning 4 594
Administrationstillägg 3% 2 854
Momstillägg 6% 5 879

Summa till enskilda förskolor 103 859

Budget 2017 - Förskola 1-5

Snittkostn
Antal barn i kommunen 26

Pedagogisk omsorg Bidrag 
per barn

Omsorg och pedagogisk verksamhet 83 962

Pedagogiskt matrl, utrustning, måltider 
och lokalkostnad

12 192

Barnomsorgsavgifter -10 769
Andel av ledning 4 507
Administrationstillägg 1% 899
Momstillägg 6% 5 447

Summa till enskild pedagogisk 
omsorg

96 238

Budget 2017 - Pedagogisk omsorg

Snittkostn
Antal barn i kommunen 472,0

Fritidshem  Bidrag 
per barn

Omsorg och pedagogisk verksamhet 21 863

Pedagogiskt matrl och utrustning 265
Måltider 4 233
Lokaler: hyra, drift, städ, vaktmästeri 
mm

6 310

Fortbildning 109
Barnomsorgsavgifter -5 720
Andelen av ledning 1 510
Administrationstillägg 3% 857
Momstillägg 6% 1 766

Summa till enskilda fritidshem 31 192

Budget 2017 - Fritidshem

Snittkostn
Antal elever i kommunen 115

Förskoleklass Bidrag 
per elev

Undervisning 34 559

Läromedel och utrustning 1 188
Måltider 5 806

Lokaler: hyra drift, städ och 
vaktmästeri mm

11 536

Fortbildning 382
Andel av ledning 3 516
Administrationstillägg 3% 1 710
Momstillägg 6% 3 522

Summa till fristående 
förskoleklasser

62 219

Budget 2017- Förskoleklass
Snittkostnad 

Antal elever i kommunen år 1-9
1052,0

Antal elever i kommunen år 1-6 708,0
Antal elever i kommunen år 7-9 344,0
Grundskola 1-9 Bidrag Bidrag 

per elev år 
1-6

per elev
år 7-9

Undervisning 42 324 48 443

Pedagogiskt mtrl och  utrustning, samt 
skolbibliotek

1 973 5 335

Måltider 5 806 5 806

Elevvård 3 616 3 616

Lokaler: hyra drift, städ och vaktmästeri mm 14 891 14 891

Fortbildning 382 382
Andel av ledning 2 916 2 916

Syo (endast år 7-9) 1 622
Administrationstillägg 3% 2 157 2 490
Momstillägg 6% 4 444 5 130

Summa till fristående skolor 78 510 90 632

Budget 2017 - Grundskola 1-9
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Grundregeln är att bidrag till fristående verksamheter ska betalas ut på lika villkor. 
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 
 
   
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Skorpans djur- och naturförskola (med besvärshänvisning). 
Ekonomienheten 
Sektor barn och utbildning 
 
 
 

Liselotte Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn & Utbildning  
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  2017-08-09 Dnr: KS 2017-47 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ann-Sofie Kristiansson 
Barnomsorgssekreterare 
Barn och Utbildning 

 

Ansökan om pedagogisk omsorg i enskild regi  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att bedriva 
pedagogisk omsorg i enskild regi i Munkedals kommun med omfattning två 
dagbarnvårdare och tolv barn i åldrarna ett till fem år. 
 
Enligt kommunens riktlinjer skall start av verksamheten ske inom ett år från det 
datum då godkännandet ges. Har verksamheten inte startat inom denna tid måste 
verksamheten inkomma med en ny ansökan.   

Sammanfattning 
Ekolek Barnomsorg AB har tidigare inkommit med ansökan till kommunen. Ärendet 
togs upp på kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-12 § 51 då det beslutades att 
dåvarande ansökan skulle återremitteras.  
 
Ekolek har därefter inkommit med en ny ansökan. 
I dagsläget har Ekolek en dagbarnvårdare som är intresserad av anställning och 
planen är att anställa ytterligare en. Inledningsvis skall vikarieanskaffning lösas 
genom att ett samarbete med Skorpans djur och naturförskola. De har upprättat ett 
avtal med förskolan om att Ekoleks barn har förskolan som bas de dagar då ordinarie 
dagbarnvårdaren av någon anledning är frånvarande. 
  
Kommunen kommer inte att tillsätta den vakanta tjänst som uppstått i och med en 
pensionsavgång. Det innebär att det endast kommer att finnas fyra kommunala 
dagbarnvårdare från och med hösten 2017. Ett minskat antal dagbarnvårdare gör 
verksamheten mer sårbar, då allt bygger på att de har ett väl fungerande 
vikariesystem. 
 
Ekoleks etablering med två dagbarnvårdare bedöms att påverka den kommunala 
verksamheten i ringa omfattning. Från förvaltningens sida kan man inte se att det i 
nuläget kommer leda till en sådan påverkan att den kommunala verksamheten 
behöver avvecklas helt i Munkedals kommun. Vårdnadshavare kommer fortsatt ha 
möjlighet ett välja ett kommunalt alternativ vid val av pedagogisk omsorg. 
 
Kommunen har tillsynsansvar gällande förskolor och dagbarnvårdare som bedrivs i 
privat regi. Verksamheter i privat regi och verksamheter i kommunal regi kan inte 
enligt lag samverka när det gäller personalresurser.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 
  
Facklig samverkan enligt FAS05 
Information kommer att ges för kommunens dagbarnvårdare på kommande APT. 
 
Ekonomi 
Ekolek Barnomsorg AB kommer att erhålla bidrag för varje inskrivet barn med 96 tkr 
per år (2017 års siffror).  
Beräknat på tolv barn innebär det en total kostnad på 1,1 mkr.  
 
Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekolek Barnomsorg AB 
Ann-Sofie Kristiansson  

Liselott Sörensen-Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Barn och Utbildning  
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  2017-06-29 Dnr: KS 2017-334
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg-Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Dokumenthanteringsplan för Administrativa enheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad dokumenthanteringsplan och 
klassificeringsstruktur för administrativa enheten.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Sektorerna och Kommunledningskontoret att se över 
och påbörja arbetet med sina dokumenthanteringsplaner.  

Sammanfattning 
Enligt Arkivlagen (1990:782) och av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente 
1995-11-29 § 78 ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 

Dokumenthanteringsplanen är ett sätt att redovisa de olika typerna av allmänna 
handlingar som återfinns i myndigheten. Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg 
för de som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta 
del av förvaltningens allmänna handlingar. 

Munkedal tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommuner (SML) kommer under 
2018 att ansluta ärendehanteringssystemet Ciceron till e-Arkiv. Innan vi går in i ett 
e-Arkiv skall varje kommun göra en klassificeringsstruktur (diarieplan). Lysekils 
kommun har antagit klassificeringsstruktur 2016-11-30 § 199 som SML kommer att 
införa i Ciceron. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser 
  
 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
Sektorerna 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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        Kommunstyrelsen  2017-07-13 

 

 

 

 

  

 

Dokumenthanteringsplan för Administrativa enheten 
Antagen av kommunstyrelsen 2017-09- 
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Inledning 
 
Beslut om gallring 
Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782). Enligt Arkivlagen ska det i varje kommun finnas en 
arkivmyndighet. Lagen säger att allmänna handlingar får gallras (förstöras) om kommunen fattat beslut där om. 
 
 
 
Lagar och förordningar 
 
 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet 
Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar. Andra kapitlet handlar om allmänna handlingars offentlighet. Det betyder att 
allmänheten har rätt att ta del av myndigheters handlingar. 
 
 
Arkivlagen (1990:782) 
Bestämmelser om myndigheters arkiv. Arkivlagen säger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 
myndighetens verksamheter, och handlingar som särskilt tagits om hand för arkivering. Myndigheten ska vårda och göra arkivet 
tillgängligt enligt arkivlagen. 
 
 
Arkivförordningen (1991:446) 
Talar om när handlingar är arkiverade. En handling ska arkiveras när ett ärende slutbehandlats eller när de är färdigställda. 
 
 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
Registrering och utlämnande av allmänna handlingar. 
 
 
Arkivreglemente för Munkedals kommun har antagits av kommunfullmäktige 1995-11-29 § 78  
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Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska enligt Riksarkivets allmänna råd om arkivreglemente för kommuner, upprätta en plan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. En dokumenthanteringsplan är nödvändig för att åstadkomma en effektiv 
dokumentstyrning. Dokumenthanteringsplanen ska beskriva myndighetens handlingar, samt innehålla uppgifter om handlingarnas 
benämning och gallringsfrister. Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för de som hanterar informationen i verksamheten och 
ökar också möjligheterna till insyn i myndighetens verksamhet. 
 
I den här dokumenthanteringsplan ingår de handlingar som registreras i Ärende och dokumenthanteringssystemet Ciceron. 
 
 
Gallringsråden i dokumenthanteringsplanen bygger till stor del på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) serie Bevara eller 
gallra, framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet. 
 
 
 
 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper (RA-FS 2006:1) 
2a § Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas ut eller kopieras enkelsidigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Begreppsdefinitioner 
 
Handling 
Alla typer av informationsbärare, det vill säga inte bara skrivna pappersdokument utan också; kartor, fotografier, ljudupptagningar, 
mikrofilm, elektronisk post, sms eller annan upptagning som kommit till myndigheten. Med upptagning menas en sådan handling 
som inte kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och har inkommit till 
myndigheten eller upprättats där. 
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Bevaras 
Bevaras innebär att handlingen skall arkiveras för all framtid. 
 
 
Gallras 
Att en handling gallras betyder att handlingen förstörs. Om gallringsfristen är fem år betyder det att handlingen får förstöras fem 
kalenderår efter det att handlingen upprättades. 
  
 
 
Rensning 
När ett ärende är avslutat ska akten rensas. Rensning innebär att material som inte tillför ärendet något kan tas bort. Om 
arbetsmaterial däremot arkivläggs, blir detta allmän handling och omfattas av bestämmelserna om gallring. Handläggaren ska 
utföra rensningen. 
 
 
Förvaras 
Information om var handlingen förvaras. 
 
 
Vid inaktualitet 
Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten. 
 
 
Anmärkning 
Anmärkning innehåller kompletterande uppgifter, såsom innehåll, uppkomst, hänvisningar, media och specifika 
gallringsbestämmelser. 
 
 
 
Slutarkiv 
Handlingar överförs till slutarkiv när de inte längre behövs i verksamheten. 
 
 

97



455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

E-arkiv inom Fyrbodals kommuner 
Munkedal tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommuner (SML) kommer under 2018 att ansluta ärendehanteringssystemet 
Ciceron till e-arkiv. Ett e-arkiv är ett system för slutlig och långsiktigt elektroniskt bevarande av digitala handlingar för all framtid.  
 
Innan vi går in i ett e-arkiv skall varje kommun göra en klassificeringsstruktur. Klassificeringsstruturen ska användas även som 
diarieplan vid registrering av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Lysekils kommun, Kommunstyrelsen har antagit klassificeringsstruktur 2016-11-30 § 199. Den är upprättad i enlighet med 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter, ändrad 2008:4. Munkedals kommun 
kommer att använda sig av Lysekils klassificeringsstruktur. 
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Handlingar Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 
Gallring/ 
Bevaras 

Anmärkning 

Arkivering 
 

     

Arkivbeskrivning/beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar 

 

Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Arkivförteckning Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras 
 

Finns digitalt i Ciceron 
 

Dokumenthanteringsplan Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Gallringsbeslut Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Diarieföring/registrering av 
allmänna handlingar 
 

     

Dokument- och 
Ärendehanteringssystem 
Diabas/Ciceron 

Digitalt Server  Bevaras 
tillsvidare 

  

Akter till diariet (diarieförda 
handlingar, ärenden ) 
 

 
Original 

 
Arkivskåp, närarkiv 
 

 
5 år 

 
Bevaras 

Finns digitalt i Ciceron 
Arkiveras i kartong efter  
löp nummer. Finns 
digitalt i Ciceron 

Dokumenthanteringsplan    
Kommun 
Munkedal 

Myndighet 
Kommunstyrelsen 

Första giltighetsdatum 
2017-09-15 

Fastställelse 
KS 2017-09-13 

Förvaltning 
Kommunstyrelsen 

Enhet 
Administrativa enheten 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Register till diariet (ärende 
förteckning). 

Original  5 år Bevaras Sökingångar till 
handlingar. Finns digitalt 
i Ciceron 

Postlistor Digitalt Server  Vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 

Postöppning, fullmakter  Original Pärm, bokhyllan på 
adm enheten 

 Bevaras 
 

 

Övergripande styrdokument      

Arbetsordningar Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Delegationsförteckning Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Delegationsbeslut över anmälda beslut Papper/digitalt Pärm, närarkiv, i akt 
om det ingår i ärende 

5 år Bevaras Anmäls till KS 
sammanträde.  
Finns digitalt i Ciceron. 

Reglementen Papper/digitalt Arkivskåp/server  
 

5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 

Regler, rutiner, policy Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Organisationsschema/beskrivningar Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Instruktioner Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Förtroendemannaregister TROMAN Digitalt Server  Bevaras  

Förteckning över förtroendemän Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Originalet sitter med i 
KF:s protokoll, KS:s 
protokoll och KF:s 
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valberedning. Digitalt 
finns det i TROMAN 

      

Korrespondens, brev e-post etc      

Korrespondens, brev, e-post etc: 
Korrespondens av tillfällig betydelse 
och/eller rutinmässig karaktär 
 

Original, kopior,
mail 
 

Pärm i receptionen, 
administrativa 
enheten 

 5 år/vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 
 

Avtal Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Avtal, rutinmässiga Papper/digitalt Arkivskåp  
 

2 år efter 
inaktualitet 
 

Finns digitalt i Ciceron 
(Leasingavtal) 

E-post Digitalt  Server  Bevaras  

Elektronisk post av tillfällig betydelse 
och / eller rutinmässig karaktär 
 

Digitalt Server  Vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 

Cirkulär 
 

Digitalt/Papper Pärm i receptionen, 
administrativa 
enheten 
Server 
 

  
Vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron. 
 
Vidarebefordras till 
berörda. 
 

Kopior, utdrag, överexemplar, 
dupletter som inkommit för information 
och som inte föranlett någon åtgärd. 
 

   Vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 

Kurs- och konferensinbjudningar, 
program 

Original/Digitalt   Vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 
Vidarebefordras till 
berörda. 

Faxrapporter Papper   Vid 
inaktualitet 
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Enkäter      

Enkäter 
Sammanställningar/rapporter 
 

Digitalt Server  Bevaras Ett exemplar av 
frågeformulär eller 
motsvarande bevaras 
med sammanställningen. 
 
Finns digitalt i Ciceron 

Enkäter 
Svar och andra underlag 

Digitalt Server  Vid 
inaktualitet 
 

Finns digitalt i Ciceron 

Statistik      

Sammanställningar, rapporter och 
statistik 
 

Digitalt / 
Papper 

Server 
Arkivskåp 

5 år Bevaras 
 

Finns digitalt i Ciceron 

Befolkning och sysselsättningsstatistik Digitalt / 
Papper 

Server 
Arkivskåp 

 10 år Finns digitalt i Ciceron 

Statistik som innehåller unik 
information om verksamheten 
 

Digitalt / 
Papper 

Server 
Arkivskåp 

5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Statistik folkhälsa Digitalt Server  10 år Finns digitalt i Ciceron 

Synpunkter/klagomål      

Synpunkter, klagomål, inklusive svar Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Dnr KS 05/103-100 
Synpunkts- och 
klagomålshantering.  
 
Finns digitalt i Ciceron. 
 
Redovisas i bokslutet 
varje år. 
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Synpunkter/klagomål och förslag av 
rutinartad allmän karaktär inklusive 
svar 
 

Papper/digitalt Arkivskåp  2 år Finns digitalt i Ciceron 

Synpunkter/klagomål - 
sammanställning 

Papper/digitalt Arkivskåp  Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Skrivelser, rapporter, förslag - 
Externt 

     

Medborgarförslag Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Remisser, inkomna, samt utgående 
remissyttrande i ärende 
 
 

Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 
Avser bl a 
Kameraövervakning 
 

Yttrande Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Motioner samt svar/yttrande för 
politisk prövning 
 

Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Interpellation/fråga Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Ansökningar om bidrag Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Rapporter Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Skrivelser, brev, anmälningar  Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Skrivelser av tillfällig betydelse 
och/eller rutinmässig karaktär 
 

Digigalt/papper Arkivskåp/server  2 år Finns digitalt i Ciceron 

Elektronisk post av värde för 
förvaltningen 
 

Digitalt/Papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras 
 Finns digitalt i Ciceron 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

 
Skrivelser, rapporter, förslag - 
Internt 

     

 
Tjänsteanteckningar 

   Se 
anmärkning. Minnesanteckningar som 

ej tillför sakuppgift och 
är av tillfällig eller ringa 
karaktär gallras vid 
inaktualitet. 
 

Tjänsteskrivelser Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Tillhör ärenden i 
diariet/Digitalt i Ciceron. 
 

Minnesanteckningar Digitalt/papper Pärm i närarkivet  Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Utredningar 
 

Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. Finns digitalt 
i Ciceron 
 
 

 
 
Planering, uppföljning och 
utvärdering 

    Se Ekonomienhetens 
dokumenthanteringsplan 

Budget och bokslutshandlingar Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Tillhör ärenden i diariet / 
Digitalt i Ciceron.  
 

Mål och Resursplan (MRP) Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron och i 
Ekonomisystemet 
 

Verksamhetsplaner Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron. 

Verksamhetsberättelse Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron 
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Intern kontroll Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron 
 

Uppföljningsrapporter Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron 

 
PUL      
PUL-register, anmälda 
 

Digitalt Server  Bevaras  

Anmälan av behandling av 
personuppgifter till 
personuppgiftsombudet 
 

Digitalt Server  Vid 
inaktualitet 

 

Registerutdrag, begäran om Papper Personuppgiftsombud  1 år  

Förordnande av personuppgiftsombud Digitalt/papper Aktskåp  Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar 
 

 
 
Protokoll 
 

     

Kallelser, KF, KS och KSAU Digitalt Hemsidan  5 år  

Justeringsanslag Papper/digitalt  5 år Bevaras Finns tillsammans med 
originalprotokollet. 
 

Närvarolistor Papper/digitalt   Bevaras Finns i originalprotokollet 
 

Omröstningslistor Papper/digitalt Närarkivet  Bevaras Finns i originalprotokollet 

Kommunfullmäktiges protokoll Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
 

Kommunstyrelsens protokoll Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
 
KS 2015-11-13 § 208 
beslutade att inrätta Ksau 
2016-01-01 
 

Kommunfullmäktiges valberedning  Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
 

Valnämndens protokoll Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
 

Kommunstyrelsens Välfärdsutskott Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
 
Välfärdsutskottet 2013-
06-03 – 2015-11-25. 
Upphört fr o m 2016. 
 

Kommunstyrelsens Myndighetsutskott Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
 
KS beslutade 2011-01-12 
§ 8 att inrätta Ks 
myndighetsutskott. 
(KF 2010-05-26 § 24) 
 

Kommunstyrelsens Personalutskott Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
 
KS beslutade 2011-01-27 
§ 14 att inrätta 
personalutskott. 
 

Arvodeskommittén Original Pärm, närarkiv  Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 
 

106



 
 
 
 
Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 
Gallring/ 
Bevaras 

Anmärkning 

 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Samverkansprotokoll från 
kommungemensamma och 
kommunledningsgruppen 

Original Digitalt Pärm, närarkiv 
 

10 år Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 
IN-Sidan 
 

Folkhälsopolitiska rådet Original Pärm, närarkivet 10 år Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 
 

PRO och Funktionshinder rådet Original Pärm, närarkivet 10 år Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Beredningen för Fullmäktiges 
arbetsformer 

Original Pärm, närarkivet  Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Beredningen för Samhällsdialog Original Pärm, närarkivet  Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens presidiemöte 

Original Pärm, närarkivet  Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Protokoll eller mötesanteckningar från 
avdelningsmöte, informationsmöten od 
interna verksamhetsmöten 

Digitalt Server  Vid 
inaktualitet 

Om de inte innehåller 
beslut eller unik 
information av betydelse 
för verksamheten 
 

Samverkansprotokoll Digitalt/papper Server/Personalenhet
en 

 Bevaras Se personals 
dokumenthanterings plan 
 
Finns digitalt i Ciceron 
Finns på IN-Sidan 
 

Kopior på protokoll från 
kommungemensamma nämnder, 

Papper Bokhylla 
Administrativa 
enheten 

 Vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 
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kommunalförbund, kommunala bolag 
och koncernföretag 
 
Protokoll - APT Digitalt Server  Bevaras Om protokollets innehåll 

har betydelse för 
verksamheten 
 

 
Information/kommunikation 
 

     

Bildarkiv & fotosamlingar, digitala och 
analoga 
 

Digitalt Server  Bevaras Gäller ej arbetsmaterial 

Fotografier, filmer, video, ljudband, 
CD-skivor o d som dokumenterar den 
egna verksamheten 
 

Digitalt Server  Bevaras  

Inspelning från kommunfullmäktige Digitalt Server + extern 
server 

 Bevaras  
 

Pressmeddelanden Digitalt/papper Bokhylla Adm 
enheten 
 

 Bevaras  

Pressklipp, nyhetssammandrag eller 
motsvarande omvärldsbevakning med 
direkt anknytning till verksamheten 
 

Digitalt   Bevaras Vid särskild händelse 

Informationsskrifter och broschyrer 
 

Papper Närarkiv  Bevaras  

Nyhetsbrev Digitalt Server  Bevaras 
 

 
 

Tidningar, egenupprättade Papper Närarkiv 10 år Bevaras Arkivexemplar av till 
exempel hushållstidning, 
personaltidning 
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Folkhälsa      

Välfärdsredovisning Digitalt Server 5 år Bevaras Välfärdsredovisningen 
görs vart annat år. 
 
Ingår i diarieförda 
handlingar. 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Avtal/överenskommelse Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Ansökningar om utvecklingsmedel hos 
Folkhälsopolitiska rådet 

Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Drogvaneundersökning Papper/digitalt Arkivskåp 5 år 
 

Bevaras Drogvaneundersökningen 
görs vart 3:e år. 
 
Ingår i diarieförda 
handlingar. 
Finns digitalt i Ciceron 
 

Korrespondens, brev, e-post etc: 
Korrespondens av tillfällig betydelse 
och/eller rutinmässig karaktär 
 

Papper/digitalt Arkivskåp/server  Vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 

Säkerhets- och beredskapsarbete      

Säkerhetspolicy Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. 
Finns digitalt i Ciceron 

109



 
 
 
 
Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 
Gallring/ 
Bevaras 

Anmärkning 

 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

 

Dokumentation av nämnd-
/verksamhetsspecifika säkerhetsrutiner 

Papper/digitalt Arkivskåp  Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

 
Vigsel 
 

     

Vigselprotokoll Original/Kopia Arkivskåp / Pärm hos 
vigselförrättarna 

  Originalet skickas till 
länsstyrelsen i januari 
året efter. Bevaras på 
länsstyrelsen.  
Finns digitalt i Ciceron 

Intyg hindersprövning Original Arkivskåp / pärm hos 
vigselförrättarna 

 2 år Finns digitalt i Ciceron 
Fås från Skatteverket 
 

Intyg vigsel Original Arkivskåp / pärm hos 
vigselförrättarna 

 2 år Finns digitalt i Ciceron 
Fås från Skatteverket 
 

Underrättelse till Skatteverket om 
vigsel 

Original Arkivskåp / pärm hos 
vigselförrättarna 

 2 år Finns digitalt i Ciceron 

      

Webbsidor 
 

     

Kommunens webbplatser, 
Externa och interna 

Digitalt Server  Se anm Tillfällig information kan 
gallras löpande under 
förutsättning att 
dokument som 
tillgängliggörs via 
hemsidan bevaras på ett 
tillförlitligt sätt. Eftersom 
det är av värde att se 
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hur förvaltningen 
presenterar sin 
verksamhet för besökare 
på hemsidan över tid ska 
startsidan samt 
hemsidans karta/struktur 
tas ut på papper en gång 
om året. 
 

Intranet IN-Sidan Digitalt  Server  Vid 
inaktualitet 

Digitalt gallras vid 
inaktualitet 
 

Pressmeddelanden och nyheter på 
hemsidan 
 

Digitalt Server  3 år 
 

 

Sociala medier      

Inlägg av betydelse 
 
 
 

Digitalt 
 
 
 

Server 
 
 
 

 Bevaras 
 
 
 

Allmän handling av 
betydelse skrivs ut och 
diarieförs. Finns i Ciceron 
 
 

Inlägg av tillfällig karaktär eller ringa 
betydelse 

Digitalt Server  Vid 
inaktualitet 

Om handlingen/inlägget 
inte är att anse som 
allmän handling kan den 
raderas omedelbart. 
 

Inlägg av kränkande/brottslig karaktär 
eller med sekretessbelagda uppgifter 

Digitalt Server  Bevaras Inlägget ska sparas som 
en skärmdump och 
sedan omedelbart tas 
bort från det sociala 
mediet. Skärmdumpen 
ska bevaras. 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Inlägg som strider mot syftet med 
kommunens närvaro på det sociala 
mediet 

Digitalt Server  Omedelbar 
gallring 

Gäller externa företags 
marknadsföring, 
irrelevanta kommentarer 
etc. 
 

Gata, trafik och fastighet      

Ordningsföreskrifter Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Finns på IN-Sidan 
 

Avtal och Markupplåtelse 
 

Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Ingår i diarieförda 
handlingar. Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Köpehandlingar (försäljning och 
förvärv) 

Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras  Finns digitalt i Ciceron 
Ingår i diarieförda 
handlingar. Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Lantmäterihandlingar Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Dispenser och tillstånd Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Bostadsanpassningsbidrag Digitalt/papper Delegationspärm 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
Orig i Lysekils kommun. 
 

Lokala trafikföreskrifter Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Parkeringstillstånd Digitalt/papper Arkivskåp  
Samhällsbyggnad 
Delegationspärm 

5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
PARK 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
Sekretess 
 

Tillfällig upplåtelse av allmän platsmark
(tillstånd) 
 

Digitalt/papper Arkivskåp 5 år 10 år Finns digitalt i Ciceron 
 

Fritid      

Avtal med föreningar, organisationer 
och markägare inom fritids-
verksamheten 

Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Bidrag till ungdoms- och 
idrottsföreningar samt övriga 
föreningar 

Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Lönebidrag Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Tillståndsgivning inom lotterilagen Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Kultur      

Avtal med föreningar, organisationer 
och markägare inom kulturverk-
samheten 

Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Bidrag till studieförbunden Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Anmäls som 
delegationsbeslut. 
 

Personal      

Disciplinärende, arbetstagare Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Originalet finns i 
personakten. 
 

Utdrag från belastningsregistret Original/digitalt   Bevaras Personakt 
 

Förhandlingsprotokoll Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Överenskommelse Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 

Revision      

Revisionsrapport Original/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
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 2017-08-22  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassificeringsstruktur för Munkedals kommun 
 
 
 
 
Denna klassificeringsstruktur är upprättad i enlighet med Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter, ändrad 
2008:4 
Klassificeringsstrukturen ska användas även som diarieplan vid registrering av 
allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Struktur 
 

1. Styrning  
2. Verksamhetsstöd  
3. Samhällsservice  
4. Skola  
5. Socialtjänst  
6. Hälso- och sjukvård  
7. Samhällsbyggnad  
8. Kultur och fritid  
9. Miljö 

 
 
 
 

 
 

 
Klassificeringsstruktur 
 

 
Dnr: KS 2017-334 
 

Typ av dokument: 
Regel 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Antagen av: 
Kommunstyrelsen 

Antagningsdatum: 
2017- 

Revisionshistorik: 
Version 1.0 

Giltighet: 
Gäller tills vidare 
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1 Styrning  

1.1 Politiskt ledningsarbete 

1.1.1 Politik och nämndservice 

1.1.2 Valadministration 

1.1.3 Val av förtroendevalda 

1.1.4 Val av revisorer 

1.1.5 Folkomröstning 

1.1.6 Motion 

1.1.7 Interpellation och fråga 

1.1.8 Medborgarförslag 

1.2 Planering och uppföljning  

1.2.1 Budget 

1.2.2 Verksamhetsplanering 

1.2.3 Uppföljning 

1.2.4 Årsredovisning 

1.3 Remissärenden 

1.3.1 Remissärenden 

1.4 Styrande dokument 

1.4.1 Styrande dokument  

1.5 Kontroll av verksamheten 

1.5.1 Extern kontroll 

1.5.2 Intern kontroll 

1.5.3 Revision 

1.6 Synpunkt och klagomål 

1.6.1 Synpunkt och klagomål 

1.7 Förhandling och samverkan med personal 

1.7.1 Förhandling och samverkan med personal 

1.8 Samverkan med andra kommuner, organisationer och myndigheter 

1.8.1 Samverkan med andra kommuner, organisationer och myndigheter 
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2 Verksamhetsstöd  

2.1 Administration av handlingar 

2.1.1 Utlämnande av allmän handling 

2.1.2 Dokument- och arkivhantering 

2.1.3 Register 

2.2 Personaladministration 

2.2.1 Rekrytering 

2.2.2 Behålla/utveckla 

2.2.3 Löneadministration 

2.2.4 Framtagande av tjänstekort 

2.2.5 Arbetsmiljö 

2.2.6 Personalvård 

2.2.7 Bemanning och personaluppföljning 

2.2.8 Rehabilitering av personal 

2.2.9 Särskilda anställningsformer 

2.2.10 Avslut av tjänst 

2.3 Ekonomiadministration 

2.3.1 Redovisning 

2.3.2 Skatt och moms 

2.3.3 Medelsförvaltning 

2.3.4 Bokslut 

2.3.5 Anläggningsregister 

2.3.6 Stiftelser, förvaltning av 

2.4 Inköp och försäljning 

2.4.1 Inköp och försäljning 

2.5 Bidrag 

2.5.1 Bidrag 

2.6 Information och kommunikation 

2.6.1 Information och kommunikation 

2.7 Förvaltning av IT-system 

2.7.1 Förvaltning av IT-system 

2.8 Säkerhet 

2.8.1 Säkerhet 

2.9 Fastighet  

2.9.1 Fastighet 
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3 Samhällsservice 

3.1 Borgerliga ceremonier 

3.1.1 Borgerliga ceremonier 

3.2 Näringsliv och besöksnäring 

3.2.1 Näringsliv och besöksnäring 

3.3 Folkhälsa 

3.3.1 Folkhälsa 

3.4 Integration 

3.4.1 Integration 

3.5 Arbetsmarknad och sysselsättning  

3.5.1 Arbetsmarknad och sysselsättning  

4 Skola  

4.1 Elevhälsa 

4.1.1 Elevhälsa  

4.2 Barns och elevers utveckling mot målen 

4.2.1 Barns och elevers utveckling mot målen 

4.3 Kvalitet och inflytande 

4.3.1 Kvalitet och inflytande 

4.4 Trygghet och studiero 

4.4.1 Trygghet och studiero 

4.5 Åtgärder mot kränkande behandling 

4.5.1 Åtgärder mot kränkande behandling 

4.6 Skolplikt och rätt till utbildning 

4.6.1 Skolplikt och rätt till utbildning 

4.7 Förskola 

4.7.1 Förskola 

4.8 Grundskola 

4.8.1 Grundskola 

4.9 Fritidshem 

4.9.1 Fritidshem 

4.10 Gymnasium 

4.10.1 Gymnasium 

4.11 Kommunal vuxenutbildning 

4.11.1 Kommunal vuxenutbildning 
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4.12 Skolväsendets överklagningsnämnd och lärarnas ansvarsnämnd 

4.12.1 Skolväsendets överklagningsnämnd och lärarnas ansvarsnämnd 

5 Socialtjänst 

5.1 Försörjningsstöd 

5.1.1 Försörjningsstöd 

5.2 Barn och unga 

5.2.1 Barn och unga 

5.3 Äldre och personer med funktionshinder 

5.3.1 Äldre och personer med funktionshinder 

5.4 Missbruk och våld 

5.4.1 Missbruk och våld 

5.5 Adoption 

5.5.1 Adoption 

5.6 Avgifter 

5.6.1 Avgifter 

5.7 Delegation 

5.7.1 Delegation 

5.8 Missförhållanden m.m. 

5.8.1 Missförhållanden m.m. 

5.9 Rapporteringsskyldighet 

5.9.1 Rapporteringsskyldighet 

5.10 Tystnadsplikt 

5.10.1 Tystnadsplikt 

5.11 Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

5.11.1 Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

5.12 Utredning av faderskap 

5.12.1 Utredning av faderskap 

5.13 Färdtjänst 

5.13.1 Färdtjänst 

5.14 Introduktionsersättning till flyktingar (LIF) 

5.14.1 Introduktionsersättning till flyktingar (LIF) 

5.15 Servering av alkoholdryck 

5.15.1 Servering av alkoholdryck 

5.16 Konsumentrådgivning 

5.16.1 Konsumentrådgivning 
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5.17 Dödsboanmälan 

5.17.1 Dödsboanmälan 

6 Hälso- och sjukvård   

6.1 Vårdåtagande 

6.1.1 Vårdåtagande 

6.2 Läkemedelsförråd 

6.2.1 Läkemedelsförråd 

6.3 Rehabilitering 

6.3.1 Rehabilitering 

6.4 Patientsäkerhet 

6.4.1 Patientsäkerhet 

6.5 Medicintekniska instrument och produkter 

6.5.1 Medicintekniska instrument och produkter 

6.6 Vårdrelaterade register 

6.6.1 Vårdrelaterade register 

6.7 Journaler, förfrågningar och tillstånd 

6.7.1 Journaler, förfrågningar och tillstånd 

7 Samhällsbyggnad 

7.1 Översiktsplan och detaljplan 

7.1.1 Översiktsplan och detaljplan 

7.2 Bygglov, rivningslov och marklov 

7.2.1 Bygglov, rivningslov och marklov 

7.3 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 

7.3.1 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 

7.4 Bostadsanpassning  

7.4.1 Bostadsanpassning  

7.5 Gata och trafik 

7.5.1 Gata och trafik 

7.6 Park och grönområden 

7.6.1 Park och grönområden 

7.7 Mark och exploatering 

7.7.1 Mark och exploatering 

7.8 Kartor och geografisk information  

7.8.1 Kartor och geografisk information  
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7.9 Hamn 

7.9.1 Hamn 

8 Kultur och fritid  

8.1 Kultur och fritid 

8.1.1 Kultur och fritid 

9 Miljö 

9.1 Miljö 

9.1.1 Miljö 
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  2017-08-14 Dnr: KS 2016-373
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 
 

Förslag till ny politisk organisation 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 1/1 2019 
ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 

 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Omsorgsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Teknisk nämnd, x ledamöter 
 Byggnadsnämnd, x ledamöter 

 
Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer behålles 
oförändrade i den nya politiska organisationen, 

Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas från den 
1/1 2019: 

 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 
ansvarsfördelning mellan nämnderna. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska organisationen 
ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 
av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna att stärka 
kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 
Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 
se till följande delar:  
 
▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 
▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 
▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 
▪ Sträva mot ökad maktdelning 
▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 
 
Uppdraget ska slutredovisas senast juni 2017.  
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Som referensgrupp för utredningen har Beredningen för kommunfullmäktiges 
arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 
fortlöpande information om uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre 
tillfällen presenterats för vardera referensgruppen och arbetsutskottet.  
 
Föreligger nu utredningens förslag till ny politisk organisation, daterad 2017-06-01. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Inrättande av fler nämnder och fler sammanträden kommer att leda till ökade 
arvodeskostnader för förtroendevalda samt ökade förvaltningskostnader. Ökade 
förutsättningar för styrning och uppföljning bedöms kunna leda till ökad 
kostnadskontroll. 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Gruppledarna 
Kommunchefen 
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  2017-06-02 Dnr: KS 2016-373

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

  

 

 

 

 

 

 

Missiv – Översyn av den politiska organisationen 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 

av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna att stärka 

kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 

Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 

se till följande delar: 

  

▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 

▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 

▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 

▪ Sträva mot ökad maktdelning 

▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 

 

Uppdraget ska slutredovisas senast juni 2017. 

 

Som referensgrupp för utredningen har beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 

fortlöpande information om uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre 

tillfällen presenterats för vardera referensgruppen och arbetsutskottet. 

   

Föreligger nu utredningens förslag till ny politisk organisation. 

 

Tidplan 

Vid beslut om ny politisk organisation ska den nya organisationen träda i kraft  

den 1 januari 2019. För att klara tidplanen och de förberedelser som krävs behöver 

politiskt ställningstagande tas i följande ordning. 

 

▪ Gemensam genomgång gruppledare 2017-08-16 

▪ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 

▪ Kommunstyrelsen 2017-10-11 

▪ Kommunfullmäktige 2017-10-26 

  

Förberedelser 

Vid beslut om ny politisk organisation behöver bl a följande åtgärder vidtas. 

 

▪ Anpassning av fullmäktiges arbetsordning 

▪ Anpassning/framtagande av reglementen 

▪ Anpassning/framtagande av delegationsordningar 

▪ Anpassning/framtagande av styr- och ledningsdokument 

▪ Anpassning/översyn av förvaltningsorganisationen  
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Information 

Utredningen erbjuder sitt deltagande vid partigruppsmöten för att besvara frågor om 

utredningsförslaget. 

 

Sändlista 

Gruppledare för partier representerade i fullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 

 

Medföljande handlingar 

Uppdragshandling  

Förslag till ny politisk organisation 

 

      

 

Håkan Sundberg 

 

 

Kommunchef  
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  2016-10-26   

    

  

 

 

 

 

 

 

Uppdragshandling för översyn av den kommunala 

organisationen 

Bakgrund 
Av kommunallagen 6 kap 1-2 §§ framgår att styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt kommentarerna har 

styrelsen en särställning genom dess ledande och samordnande roll. Det 

manifesteras genom styrelsens speciella uppgifter, bl a i samband med 

budgetprocessen. Styrelsen ska vidare bereda eller yttra sig i de ärenden som ska 

beslutas av fullmäktige – det s k dubbla beredningstvånget. Det innebär att styrelsen 

är ytterst ansvarig för att det finns beslutsförslag till fullmäktige. Formellt är 

styrelsen inte överordnad annan nämndverksamhet, eller har några särskilda 

maktbefogenheter. Enligt 6 kap 7 § ska varje nämnd inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att den 

interna kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

Munkedals kommun har sedan 2011 en organisationsmodell som innebär att det 

endast finns två nämnder - kommunstyrelse och byggnadsnämnd. Det innebär att all 

verksamhet som idag inte sorterar under en särskild facknämnd i stället sorterar 

under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är därmed styrelse tillika nämnd. Det 

innebär att styrelsen ska granska och utöva uppsikt över den egna nämnd- 

verksamheten. Det vill säga utöva uppsikt över sig själv. 

 

Den nu gällande organisationsmodellen skapar förutsättningar för helhetssyn ochkan 

undanröja förekomst av ”nämndpolitik” i kommunstyrelsen. Mot fördelarna kan 

ställas förlorad kunskapsöverföring när ärende inte går från nämnd till styrelsen och i 

förekommande fall till fullmäktige. Mängden och bredden av ärenden i styrelsen 

ställer mycket höga krav på de förtroendevalda, dels kunskapsmässigt men också i 

avsatt tid för uppdraget. Utgångspunkten för förtroendevald är att uppdraget utförs 

på fritiden, det vill säga lekmannauppdrag.  
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Uppdrag 
Uppdras åt kommunchefen att göra en organisationsöversyn i syfte att se 

möjligheter att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 

verksamheten. Översynen ska också leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. 

 

Som referensgrupp för utredningen ska beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungera. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ges fortlöpande 

information om uppdragets fortskridande. Uppdraget ska slutredovisas senast juni 

2017.  

    

 

 

 

     

 

 Ann-Sofie Alm 

 Kommunstyrelsens 2:e v ordförande 

 

 

Åsa Karlsson 

 

Karl-Anders Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e v ordförande 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

Munkedals kommun har sedan 2011 en politisk organisation med endast två 

nämnder - kommunstyrelse och byggnadsnämnd. Organisationsmodellen innebär att 

all verksamhet som inte sorterar under byggnadsnämnden sorterar under 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är därmed styrelse, tillika nämnd för tekniska 

frågor, omsorgsfrågor samt barn- och utbildningsfrågor. Det innebär också att 

styrelsen ska granska och utöva uppsikt över den egna nämndverksamheten.  

Den valda organisationen bedöms skapa förutsättningar till ökad transparens för 

kommuninvånaren. Modellen undanröjer även i viss mån dragkamp om resurser 

mellan nämnder.  

 

I frågor som rör myndighetsutövning i individ- och familjeomsorgsfrågor har ett 

särskilt myndighetsutskott inrättats. Vissa av de frågor som hanteras av 

myndighetsutskottet måste enligt lagstiftningen beslutas på nämndnivå, det vill säga 

av kommunstyrelsen. Vidare finns ett personalutskott som ska hantera sådana 

personalärenden som inte delegerats till tjänstemannaorganisationen. 

 

I samarbete mellan Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner (SML-

kommunerna) finns ytterligare tre nämnder – Lönenämnd, miljönämnd och IT-

nämnd. Lönenämnden har sitt säte i Munkedal. De tre gemensamma nämnderna 

omfattas inte av föreliggande översyn. 

 

 

1.2 Kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen 

Av kommunallagen 6 kap 1-2 §§ framgår att styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt lagkommentarerna har 

styrelsen en särställning genom dess ledande och samordnande roll. Det 

manifesteras genom särskilda uppgifter, bl a i samband med budgetprocessen.  

 

Styrelsen ska bereda eller yttra sig i de ärenden som ska beslutas av fullmäktige – 

det s k dubbla beredningstvånget. Det innebär att styrelsen är ytterst ansvarig för 

att det finns beslutsförslag till fullmäktige.  

 

Formellt är styrelsen inte överordnad annan nämndverksamhet, eller har några 

särskilda maktbefogenheter. Enligt 6 kap 7 § ska varje nämnd inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att 

den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

 

1.3 Granskningar och rapporter 

Kommunens förtroendevalda revisorer har med hjälp av EY granskat 

kommunstyrelsens styrning och ledning. Granskningen redovisades i mars 2014.  

Granskningens syfte var främst att se hur ansvar och beslutanderätt fördelats mellan 

styrelsen och utskotten mot bakgrund av övergången till ny politisk organisation och 

förändrad rollfördelning. Granskningen konstaterar att överväganden som tidigare 

gjordes i gemensamt samråd mellan nämndsordförande och förvaltningschef nu 

istället görs av tjänstemannaledningen.  
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Förvaltningens och politikens tid för att gemensamt diskutera verksamhetsfrågor har 

minskat, vilket medfört att avståndet mellan förvaltning och politik har ökat. Vid 

tidpunkten för studien uppfattade sektorcheferna sin roll som mer ensam än tidigare, 

beroende på att man tidigare hade en nämndsordförande att diskutera med.  

 

Det tidigare välfärdsutskottet som främst riktade sig mot sektor barn- och utbildning 

respektive sektor omsorg är sedan en tid är nedlagt. Berörda sektorchefer arbetar nu 

istället främst mot det nyligen inrättade arbetsutskottet. Tyngdpunkten i 

beredningsarbetet bedöms ha förflyttats eftersom en större del av beredningen i dag 

sker innan utskottssammanträdena. Rapporten konstaterar avslutningsvis att det 

varit en stor omställning för kommunstyrelsen att vara ansvarig nämnd för flera 

verksamheter. 

 

I oktober 2014 redovisade KPMG på revisorernas uppdrag en utredningsrapport om 

den nya organisationen. Rapporten konstaterar bland annat att utskotten måste ta 

större ansvar för beredningsarbetet till styrelsen. Vidare föreslås att fullmäktige 

vitaliseras genom att beredningarna bedrivs enligt de ursprungliga intentionerna. 

Beredningarna ska arbeta med långsiktiga och stora frågor. Beredningarna har också 

möjlighet att ta in representanter som står utanför den ordinarie politiska 

organisationen. Vid tidpunkten för studien fanns brister i kommunstyrelsens styrning, 

uppföljning och kontroll. Studien bedömer dock att de åtgärder som planerades 

införas 2015 avseende styrning och kontroll var bra och genomarbetade. Slutligen 

konstateras att kommunstyrelsen har en stor mängd ärenden. Sammanträdena 

bedöms vara för långa och omfattande för att beslutskvalitén ska bli bra.  

 

Mot bakgrund av KPMG:s granskning togs en åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanen 

fastställdes av kommunfullmäktig 2015-06-04, § 33 och innebar i korthet följande 

åtgärder: 

 

1. Förtydliga roller och ansvar – Information och utbildning för av förtroendevalda. 

2. Tydlighet i beredningsprocessen – Framtagande av gemensamma arbetsformer i  

 beredningsprocessen. 

3. Sektorchefernas beredning till VU – Ej aktuellt då VU upphört. 

4. Förtydligande av KS styrning – Hårdare styrning av dagordning. 

5. KS styrning av VU – Ej aktuellt då VU upphört. 

6. Kommunens styrning av bolag, gemensamma nämnder m fl – Fortsatt arbete med  

 koncernstyrning enligt styr-/ledningssystemet. 

7. KSO närvarar vid behov på KLG:s möten. 

 

Under hösten 2016 har EY åter biträtt kommunens revisorer och tagit fram en 

preliminär granskning av intern styrning och kontroll. Slutlig rapport kommer att 

redovisas då årsredovisningen för 2016 har kunnat granskas. Den preliminära 

granskningen visar att kommunstyrelsen bedöms ha vidtagit åtgärder för att 

säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning samt tillräcklig intern kontroll av 

verksamheten. Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att vidta ett antal 

angivna åtgärder för att säkerställa effekter av uppsatta mål. 

 

 

1.4 Uppdrag om översyn av den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 

av den politiska organisationen i syfte att se möjligheter att stärka 

kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 

Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 

se till följande delar. 
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▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 

▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 

▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 

▪ Sträva mot ökad maktdelning 

▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 

 

Som referensgrupp för utredningen har beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 

fortlöpande information om uppdragets fortskridande. 

 

Uppdraget ska slutredovisas senast i juni 2017.  

 

 

1.5 Utredningens bedrivande 

Utredningen har genomförts genom ett antal arbetsmöten och avstämningar på 

tjänstemannanivå. Utredningen har träffat referensgruppen vid tre skilda tillfällen, 

dels för avstämning av uppdraget och dels för utbyte av tankar och erfarenheter. De 

generella synpunkter som framkommit vid dessa möten är  

 

▪ att kommunfullmäktiges roll ska stärkas 

▪ att kommunfullmäktiges beredningar ska kvarstå och utvecklas 

 

I övrigt framträder ett allmänt önskemål om utveckling av den politiska 

organisationen. Det framkommer tydligt att tidigare situation med genomgripande 

politiska konflikter och motsättningar mellan de dåvarande nämnder inte önskas 

åter. 

 

Utredningen har stämt av arbetet med kommunstyrelsens arbetsutskott vid tre 

tillfällen. 

 

Studiebesök har gjorts i Gullspångs- och Götene kommuner. Studiebesöken har 

gjorts med anledning av att båda kommunerna har förändrat sina politiska 

organisationer från traditionella nämndsorganisationer, till alternativa organisationer 

liknande Munkedals. Båda kommunerna har nyligen valt att återgå till traditionella 

nämndsorganisationer. Anteckningar från studiebesöken bilaga 4. 

 

 

2 Analys 
 

2.1 Problemformulering 

Den nuvarande politiska organisationen med endast två nämnder ger förutsättningar 

för helhetssyn och kan motverka förekomst av ”nämndpolitik”. Mot de 

organisatoriska fördelarna kan ställas att kommunstyrelsen i praktiken utövar 

uppsikt över sig själv. En ytterligare nackdel kan vara förlorad delaktighet och 

kunskapsöverföring då ärenden inte går från facknämnd till styrelsen och i 

förekommande fall till fullmäktige.  

 

Mängden och bredden av ärenden i kommunstyrelsen ställer mycket höga krav på de 

förtroendevalda, inte minst ordföranden. De kravs som ställs är dels 

kunskapsmässiga men också i avsatt tid för uppdraget. Utgångspunkten för de allra 

flesta förtroendevalda är att uppdragen utförs på fritiden, det vill säga 

lekmannauppdrag.  
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Lösningen för att minska trycket på de förtroendevalda i kommunstyrelsen har varit 

långtgående delegationer till förvaltningen, vilket i sig leder minskad 

kunskapsöverföring mellan tjänsteman och förtroendevald då kontaktytorna blir 

färre. Det innebär också att politisk insyn och inflytande minskar. Aktiv styrning och 

ledning av förvaltningen förutsätter ett tätt och nära samarbete politik-förvaltning. 

Det förutsätter också viss politisk sakkunskap inom det aktuella sakområdet. I de 

undersökningar som gjorts av nuvarande organisation framgår att de 

förtroendevalda inte är tillräckligt insatta i de frågor som behandlas. Ett omfattande 

uppdrag med många ärenden/möten begränsar möjligheterna till djupare 

ämneskunskap, men också kretsen av kandidater på grund av tid, intresse och 

förmåga. 

 

Det kan antas vara lättare rekrytera förtroendevalda om det finns fler typer av 

uppdrag att kandidera till, t ex möjlighet att specialisera sig inom intresseområde. 

Det är osannolikt att förtroendevalda har intresse och kompetens att arbeta med  

samtligt förekommande frågor på den kommunala dagordningen. 

 

Det finns ett uttalat önskemål från de förtroendevalda att medborgarna i större 

utsträckning ska vara delaktiga i det kommunala beslutsfattandet. Mot det synsättet 

talar den övergripande modellen med representativ demokrati. Representativ 

demokrati innebär att medborgarna utser företrädare med mandat att fatta beslut. 

Politiken har alltså fått väljarnas mandat att styra och fatta beslut och behöver inte 

vidare söka legitimitet. De medborgare som vill delta i det politiska livet förväntas 

söka upp och ansluta sig till ett politiskt parti.  

 

Referensgruppen har framfört önskemål om att fullmäktigeberedningarna ska 

kvarstå och helst utvecklas. Utredningen bedömer att förekomsten av 

fullmäktigeberedningar inte förutsätter en alternativ organisation, utan tvärtom kan 

fungera väl i en traditionell organisationsmodell. Huruvida beredningarna fungerar 

eller inte beror snarare på vilka instruktioner och mandat som ges.  

 

 

2.2 Utredning om ny kommunallag (SOU 2015:24) 

Utredningen för ny kommunallag föreslår att fullmäktige ska få rätt att ge styrelsen 

utökade befogenheter. Det innebär att styrelsen kan få mandat att fatta beslut 

rörande andra nämnders verksamheter. Fullmäktige ska i sådana fall bestämma 

inom vilka områden det får ske. Styrelsen ska dock inte ges rätt att fatta beslut i 

andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda. Den 

nya lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2018. 

 

 

3 Slutsatser och förslag 
 

3.1 Slutsatser 

Mot bakgrund av påpekanden i de granskningar som redovisats ovan bör den 

politiska organisationen utvecklas. För att kommunstyrelsen ska få ett mer renodlat 

uppdrag att utöva uppsikt över den kommunala verksamheten bör en 

organisationsmodell med facknämnder återinföras. Fördelarna med en traditionell 

politisk organisation är att ansvar och kunskap kan fördelas på fler aktörer. Varje 

nämnd kan få mer renodlade uppdrag och tydligare upprätthålla kontaktytorna med 

förvaltningen.  

 

Denna utredning tar inte ställning till antalet ledamöter i de politiska organen. Det är 

en politisk fråga som bör behandlas i särskild ordning.  
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3.2  Förslag 

3.2.1  Kommunfullmäktige 

Det kan konstateras att det finns önskemål om ett vitaliserat och tydligare uppdrag 

för kommunfullmäktige. Det innebär i praktiken att kommunfullmäktiges roll ska 

stärkas genom att fler ärendetyper lyfts till fullmäktige för avgörande. Det kan 

åstadkommas genom justeringar i arbetsordning och reglementen. Sådana 

förändringar bör göras i nästa fas då grunden för den politiska organisationen har 

bestämts. 

 

 

3.2.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens roll föreslås renodlas så att uppdraget att utöva uppsikt, styra 

och samordna blir tydligare. Kommunstyrelsens uppdrag blir därmed i huvudsak att 

arbeta med de långsiktiga strategiska frågorna. Förslaget innebär att all renodlad 

verksamhet ska sortera under verksamhetsspecifika facknämnder. 

Kommunstyrelsens presidium föreslås få i uppdrag att vara länken mot övriga 

nämnders presidier så att maximal samordning och samsyn uppnås. 

 

Kommunstyrelsens uppdrag 

▪ Se till så att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt lag  

 och förordning 

▪ Övervaka att ekonomi och verksamhet följer fullmäktiges mål och riktlinjer 

▪ Tillse att alla verksamheter följs upp och redovisas för fullmäktige under  

 budgetåret 

▪ Utöva uppsikt över de bolag kommunen äger helt eller delvis 

▪ Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

▪ Ansvara för utveckling av kommunal demokrati 

▪ Ansvara för personalpolitik 

▪ Ansvara för översiktlig planering för användning av mark ock vatten 

▪ Ansvara för mark- och bostadspolitik 

▪ Ansvara för främjande av bostadsförsörjning 

▪ Ansvara för främjande av näringslivsutveckling 

▪ Ansvara för trafikpolitik 

▪ Ansvara för informationsverksamhet/lokala IT-frågor 

▪ Ansvara för effektivisering av kommunal verksamhet 

▪ Ansvarar för uppgifter enligt speciallagstiftning 

 

 

3.2.3 Omsorgsnämnd 

En omsorgsnämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de frågor som idag 

hanteras av sektor omsorg. 

 

Omsorgsnämndens uppdrag 

▪ Individ- och familjeomsorg 

▪ Vård- och äldreomsorg 

▪ Stöd 

 

I utredningsarbetet har övervägts att föreslå inrättande av en välfärdsnämnd med 

ansvar för de områden som idag sorterar under sektorerna omsorg respektive 

barn/utbildning. Bedömningen är att ansvarsområdet för en sådan nämnd blir för 

stort och omfattande för att förändringen ska vara motiverad jämfört med nuvarande 

organisering. 

 

Vid inrättande en omsorgsnämnd upphör myndighetsutskottets uppdrag. 
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3.2.4 Barn- och utbildningsnämnd  

En barn- och utbildningsnämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de 

frågor som idag hanteras av sektor barn och utbildning.  

 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag 

▪ Förskola 

▪ Dagbarnvårdare 

▪ Grundskola  

▪ Särskola 

▪ Gymnasium 

▪ Komvux 

▪ Kultur och fritid 

▪ Musikskola 

▪ Resursteam 

 

 

3.2.5 Teknisk nämnd  

En teknisk nämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de frågor som idag 

hanteras av sektor samhällsbyggnad.  

 

Tekniska nämndens uppdrag 

▪ Fastighet 

▪ Gata och mark  

▪ Park och skog 

▪ Kost 

▪ Städ 

 

 

3.2.6 Byggnadsnämnd 

Byggnadsnämnden föreslås kvarstå oförändrad. 

 

Byggnadsnämndens uppdrag 

▪ Plan- och byggfrågor 

 

 

3.2.6 Fullmäktigeberedningar  

I samtalen med referensgruppen har framförts tydliga önskemål om att 

fullmäktigeberedningar fortsatt ska finnas och utvecklas.  

 

Utredningen föreslår att två beredningar inrättas med mandat att kommunicera med 

nämnder och verksamheter i kommunorganisationen, men också externt med 

civilsamhället och medborgaren. De fullmäktigeberedningar som föreslås är 

”Beredningen för hållbar kommun” och ”Beredningen för samhällsdialog”. 

Beredningarnas sammansättning föreslås spegla den rådande parlamentariska 

situationen i kommunfullmäktige. Det bedöms att beredningarna på olika sätt kan 

vara varandra behjälpliga och därigenom samverka. 

 

Beredningen för hållbar utveckling 

Beredningens uppdrag föreslås vara att övergripande bevaka allt som påverkar 

kommunens långsiktiga hållbarhet. Huvuduppdraget är framtidsspaning. Arbetet ska 

bedrivas genom omvärldsbevakning, informationsinhämtning och dialog.  
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Beredningens uppdrag 

▪ miljö/ekologi 

▪ trygghet 

▪ folkhälsa 

▪ utanförskap 

▪ arbetsmarknad 

▪ socioekonomi 

▪ m fl områden 

 

 

Beredningen för samhällsdialog 

Beredningen finns redan idag. Beredningen har under hösten/vintern 2016/17 

arbetat med ett koncept för att träffa medborgaren i de olika kommundelarna. 

Konceptet med ambulerande samhällsdialog bör fortgå och också utvecklas till att bli 

återkommande. 

 

Beredningens uppdrag 

▪ Medborgardialog, genom information och inhämtande av synpunkter 

 

 

3.2.7 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås upphöra.  

 

 

3.2.8 Kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslås kvarstå oförändrat. Utskottets uppdrag 

är att fatta beslut i sådana personalärenden där beslutanderätten inte delegerats. 

 

 

3.2.9 Kommunstyrelsens myndighetsutskott  

Kommunstyrelsens myndighetsutskott föreslås upphöra.  
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Bilaga 1 - Nuvarande politisk organisation 
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Bilaga 2 - Förslag till ny politisk organisation 
 

 

 

 
 

 

 

Bilden illustrerar förhållandet Kf/Beredning/Ks/Nämnd (orange ram) samt 

förhållandet Ks/Nämnd/Presidium (blå ram). Beredningarna har fullmäktiges mandat 

att samverka med styrelse/nämnder i specifika frågor. Presidierna verkar 

för maximal samordning/samsyn genom regelbundna presidieträffar.      
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Bilaga 3 - Organisatorisk ansvarsfördelning 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt (KL 3:19) 

▪ Mål och riktlinjer för verksamheten  

▪ Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

▪ Nämndernas organisation och verksamhetsformer 

▪ Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 

▪ Val av revisorer 

▪ Grunderna för ekonomiska förmåner till fötroendevalda 

▪ Årsredovisning och ansvarsfrihet 

▪ Folkomröstning  

▪ Extra val till fullmäktige 

 

Typärenden 

▪ Svar på motion 

▪ Redovisning av obesvarade motioner 

▪ Medborgarförslag 

▪ Reglementen 

▪ Planer/policys/riktlinjer 

▪ Ekonomisk plan 

▪ Ekonomi (budget, bokslut, årsredovisning etc) 

▪ Taxor/avgifter 

▪ Informationsärenden/aktuella frågor 

▪ Delårsbokslut 

▪ Finansrapport 

▪ Regler (tomtköer, instruktioner m m) 

▪ Föreskrifter 

▪ Slutredovisning av investeringsprojekt 

▪ Anmälningsärenden enligt SoL 

▪ Valärenden 

▪ Arrendeavtal 

▪ Tomträttsavgälder 

▪ Markförsäljning/-förvärv 

▪ Borgensram  

▪ Ägardirektiv 

▪ Bolagsordning 

▪ Bidragsnormer föreningar 

▪ Detaljplaner (större/kontroversiella) 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Styrfunktion 

▪ Leda och samordna utformning av övergripande mål, riktlinjer och ramar  

▪ Framställningar till fullmäktige som inte är förbehållna nämnd 

▪ Övervaka att fullmäktiges mål efterlevs 

▪ Övervaka att ekonomi och verksamhet följer fullmäktiges mål och riktlinjer 

▪ Övervaka att kommunens verksamhet hanteras rationellt  

▪ Tillse att alla verksamheter följs upp och redovisas för fullmäktige under  

 budgetåret 

▪ Fortlöpande uppsikt över de bolag kommunen äger helt eller delvis 
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▪ Säkerställa krav enlig KL 3:17-18 i bolag som ägs helt eller delvis av kommunen 

▪ Årlig bedömning om bolagsverksamhet bedrivits ändamålsenligt och kommunala  

 befogenheter  

▪ Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

▪ Fortlöpande uppsikt över nämnder gemensamma med andra kommuner 

▪ Fortlöpande uppsikt över kommunalförbund där kommunen ingår  

 

Ekonomisk förvaltning 

▪ Handha kommunens medelsförvaltning enligt fullmäktiges föreskrifter 

▪ Placering och upplåning av medel 

▪ Bevaka tidpunkter för kommunens inkomster och betalningar  

▪ Vidta åtgärder för indrivning av förfallna fordringar 

▪ Underhålla och förvalta kommunstyrelsens fasta och lösa egendom 

▪ Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

▪ Handha donationsförvaltning 

 

Personalpolitik 

▪ Kollektivavtal  

▪ Förhandla enligt §§ 11-14, 38 MBL 

▪ Besluta om stridsåtgärder 

▪ Tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

▪ Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen 

▪ Inrätta och lönesätta befattningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

▪ Utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg 

 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

▪ Patientnämnd  

▪ Arbetslöshetsnämnd 

▪ Civilförsvarsnämnd 

▪ Krisledningsnämnd 

▪ Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen 

▪ Arkivmyndighet 

▪ Registeransvarig enligt PuL för sin egen verksamhet 

▪ Kommunens anslagstavla 

 

Övrigt 

▪ Sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

▪ Övergripande utveckling av turism och kultur 

▪ Central informationsverksamhet 

▪ kommunens mark/lokaler för verksamhet och handel 

▪ Kommunens konsumentverksamhet 

▪ Kommunens översiktliga fysiska planering 

▪ Inriktning för kommunens markreserv 

▪ Planering för kommunens bostadsförsörjning 

▪ Övergripande samordning av kommunens säkerhetsarbete 

▪ Kommunens beredskapsplanering 

▪ Hantering av inteckningar, pantbrev m m 

▪ Tillstånd att använda kommunens vapen 

▪ Förvaltnings-/verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd 

▪ Kommunens pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda 

▪ Föra kommunens talan i mål eller ärenden 

▪ Styrelsens förvaltningsorganisation inom ramar fastställda av fullmäktige 

▪ Beviljande av planprövningstillstånd 

▪ Beställning av detaljplaner 

▪ Exploateringsavtal enligt riktlinjer fastställda av fullmäktige 
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▪ Uthyrning/utarrendering av mark för verksamhet och verksamhetslokaler 

▪ Försäljning av tomter till företag och verksamheter enligt fullmäktiges riktlinjer 

▪ Ärenden enlig alkohollagen avseende serveringstillstånd 

▪ Yttranden om TV-övervakning 

▪ Utfärdande av administrativa rutiner för kommunens verksamheter 

▪ Föra kommunens talan samt träffa överenskommelser i mål 

▪ Avge yttrande å fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande  

 ärenden  

▪ Tillvarata kommunens intressen vid stämmor med kommunala intressen 

▪ Utse personuppgiftsombud (ersätts av dataskyddsombud) fr o m maj 2018 

▪ Besluta om tillstånd för vindkraft med stöd av antagen vindkraftsplan 

 

Kommunstyrelsen bedriver ingen operativ verksamhet 

 

 

Tekniska nämnden 
 

Svarar för 

▪ Försäljning av tomter för bostäder enligt fullmäktiges riktlinjer 

▪ Uthyrning av lokaler  

▪ Fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen inom av fullmäktige fastställd  

 kostnadsram 

▪ Upplåtande av servitut på kommunens fastigheter 

▪ Upplåtande av kommunal mark med arrende 

▪ Ärenden om intrångsersättning 

▪ Ärenden om ledningsrätt 

▪ Kommunens talan i ärenden inom nämndens verksamhetsområde 

▪ Bildande av gemensamhetsanläggningar, vägsamfälligheter och liknande 

▪ Upplåtande av allmän plats för särskilt ändamål 

▪ Ansökan och talan vid lantmäteriförrättningar inom nämndens  

 verksamhetsområde 

▪ Ändring av verksamhetsområde för VA-område enligt fullmäktiges riktlinjer 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Svarar för 

▪ Förskole- och fritidshemsverksamhet 

▪ Grundskola 

▪ Särskola 

▪ Gymnasieskola 

▪ Kommunal vuxenutbildning 

▪ SFI 

▪ AME 

▪ Ungdomsverksamhet/fritidsgårdar 

▪ Simskola 

▪ Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur 

▪ Kulturskola 

▪ Bibliotek 

▪ Föreningsbidrag 

▪ Drift- och investeringsbidrag samt lönebidrag till föreningar 

▪ Konst- och konstnärlig utsmyckning samt konstinköp 

▪ Tillståndsgivning för lotteriverksamhet 

▪ Bokning av samlingslokaler och idrottslokaler 
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Omsorgsnämnden 
 

Svarar för 

▪ Socialtjänst med undantag för förskole- och fritidsverksamhet 

▪ Kommunal hälso- och sjukvård 

▪ Stöd och service till funktionshindrade och därmed sammanhängande  

▪ Familjerådgivning som åvilar kommunen 

▪ Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) 

▪ Kommunal färdtjänst 

▪ Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering 

▪ Bostadsanpassningsbidrag  

▪ Handläggning av tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen  

▪ Handläggning och tillsyn av försäljning av tobak enligt tobakslagen 

▪ Tillsynsansvar enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 
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Bilaga 4 - Minnesanteckningar från studiebesök i 

Gullspångs- och Götene kommuner 2016-12-19 

 

Deltagare 

Åsa Karlsson 

Karl-Anders Andersson 

Ann-Sofie Alm 

Hans-Joachim Isenheim 

Peter Berborn 

 

Bakgrund 

Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens presidium att göra en 

översyn av den politiska organisationen. Dagens studiebesök görs med anledning av 

att både de besökta kommunerna har gått från en traditionell nämndsorganisation, 

till en alternativ organisation liknande Munkedals, för att slutligen återgå till en mer 

traditionell organisation med nämnder. 

 

Gullspångs kommun 

Vid besöket representeras Gullspångs kommun av kommunstyrelsens presidium, 

kommunchef och stabschef. Kommunen har ett långt utvecklat samarbete med 

grannkommunerna Töreboda och Mariestad där flera nämnder och verksamheter är 

gemensamma i olika konstellationer, bl a IT-nämnd, nämnd för 

ekonomiadministration, lönenämnd, miljö- och byggnadsnämnd samt teknisk nämnd. 

Nämndverksamhet i egen regi finns för områdena barn/utbildning/kultur samt 

vård/omsorg.  

 

Kommunen gick över till en alternativ nämndorganisation 2006. Skälet var en 

mycket dålig ekonomi. Man såg en möjlighet att göra stora besparingar på såväl 

politisk- som tjänstemannaorganisation. Den nya organisationen utgjordes av 

kommunstyrelse med fem utskott. Enligt den politiska majoritetens uppfattning blev 

det så småningom en stor maktkoncentration av ett fåtal förtroendevalda. Utskotten 

kunde inte riktigt ersätta tidigare nämnder, vilket bl a ledde till att ledande 

tjänstemän rundade utskotten och istället gick rakt på KSO/KC. Det upplevdes svårt 

att sätta in nya ledamöter direkt in i kommunstyrelsen. Tillbakagången till en mer 

traditionell nämndorganisation bedöms ha gjort det enklare att rekrytera nya 

ledamöter. Det finns dock en tendens till ”nämndpolitiker”. Det fanns å andra sidan 

en liknande tendens i utskottsmodellen. 

Oppositionen var emot en tillbakagång till traditionell modell. Oppositionsrådet anser 

inte att nämndorganisationen förenklat rekrytering av nya ledamöter. Vidare anses 

tillbakagången ha lett till ökade kostnader genom fler förtroendevalda och politiska 

organ samt höjda arvoden.  

Gullspångs kommun har en förvaltning. Man har inrättat dialogtillfällen där 

tjänstemän kan komma och berätta om aktuella frågor och ärenden som är på gång.  

 

Götene kommun 

Vid besöket representeras Götene kommun av KSO och KC. Kommunen har ett 

utvecklat samarbete med Skara kommun om en service- och tekniknämnd. I egen 

regi har man socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt miljö- och 

bygglovsnämnd. 
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Kommunen gick 2006 över till en alternativ organisation med kommunstyrelse, IFO-

nämnd och miljönämnd. KF skulle utgöra arena för debatt och makt. Man upplevde 

efter ett tag att det blev precis tvärtom.  

 

Under KF fanns fyra beredningar som skulle arbeta med strategiska framtidsfrågor, t 

ex framtagande av olika strategiska dokument/planer. Ledamöterna i beredningarna 

upplevde inte att arbetet var särskilt politiskt. Vidare var ärendemängden i KS för 

stor. KS fokuserade för övrigt på samma frågor som tidigare, vilket kom att innebära 

att exempelvis skolfrågor kom i skymundan.  

KS uppdrag att styra och ha uppsikt upplevdes svårförenlig med uppdraget att tillika 

vara nämnd. 

 

Så småningom fanns en enighet att gå tillbaka till en nämndmodell, vilken upplevdes 

som tydligare än utskottsmodellen. Den nya organisationen bedöms flytta besluten 

närmare politiken jämfört med tidigare modell med långtgående delegationer. 

Götene kommun har en förvaltning. 

 

Anteckningar 

Peter Berborn 
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  2017-08-15 Dnr: KS 2017–250

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Joakim Hagetoft 
Säkerhetssamordnare 
Administrativa enheten

Munkedals kommuns plan för arbete mot 
våldsbejakande extremism 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta upprättad plan för 
Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.  
 

Sammanfattning 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har upprättats 
utifrån de tolv rekommendationer som Sveriges nationella samordnare mot 
våldsbejakande extremism har tagit fram. Planen är framtagen för att konkretisera 
kommunens arbete och tydliggöra samverkansstrukturer och kontaktvägar. 
 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har ett 
helhetsperspektiv. Den omfattar det generella förebyggande arbetet inom Munkedals 
kommun som bland annat handlar om att bedriva demokratifrämjande arbete och 
motverka utanförskap. Detta för att undvika att ungdomar radikaliseras och blir 
våldsbejakande. 
  
Planen tar även fasta på befintliga samverkansstrukturer inom Munkedals kommun 
för att identifiera ungdomar med riskbeteende. Inom dessa strukturer finns redan ett 
gemensamt arbete för att hjälpa dessa ungdomar och deras anhöriga utifrån 
individens specifika behov. 
 
Slutligen tydliggör planen upprättade kontaktvägar för att hantera oro och upptäckt 
av en radikaliserad individ. 
 
Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2017, § 67, att återremittera ärendet för 
förtydligande av definitioner. 
 
Föreligger nu reviderat förslag med förtydligade definitioner. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Denna plan för Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism innebär 
inte några konsekvenser för kommunens ekonomi. Planen är uppbyggd runt redan 
befintligt förebyggande arbete och redan existerande samverkansstrukturer. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Samtliga sektorer 
Säkerhetssamordnare 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Inledning 
Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom 
våld, eller genom att understödja att andra använder våld. Våldsbejakande 
extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer 
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att 
uppnå ideologiska mål. 

En individ som ägnar sig åt våldsbejakande extremism kan vara våldsbenägen, men 
kan också undvika att själv använda våld och koncentrera sig på att andra gör det. 
Våldet anses vara en legitim metod för att påverka samhället och demokratiska 
lösningar förkastas. 

De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i det 
svenska samhället är i huvudsak högerextremism inom vit makt-miljöer, 
vänsterextremism samt islamistisk extremism. 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande 
betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att 
göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer 
som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så 
som Munkedals kommun med sin skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, om polis 
och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället så som idrottsföreningar, 
ungdomsorganisationer och religiösa samfund. 

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en ökad 
kunskapsnivå inom Munkedals kommun och lokala aktörer, en utvecklad samverkan 
mellan kommunen och lokala/regionala aktörer samt att ett brett förebyggande 
arbete bedrivs inom kommunen. 

  

Syfte 
Syftet med Munkedals kommuns plan för arbete med våldsbejakande extremism 
är; 

 att öka kunskapen om våldsbejakande extremism 
 att tydliggöra ansvarsfördelning 
 att möjliggöra för verksamheter att agera tidigt 

 

Mål 
Målsättningen med Munkedals kommuns plan för arbete med våldsbejakande 
extremism är; 

 att minimera riskerna för att personer hamnar i våldsbejakande grupper 
eller organisationer 

 att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande 
extremism ska bedrivas inom Munkedals kommuns ansvarsområden 

 att höja kunskapsnivån kring våldsbejakande extremism och samhällets 
grundläggande värderingar för att öka förmågan att identifiera riskpersoner 
och verka för ökad trygghet i Munkedals kommun 
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Ansvar 
Personer som deltagit i våldsbejakande extremistiska handlingar och/eller är aktiva 
i en våldsbejakande extremistisk miljö ska i första hand hanteras av 
Säkerhetspolisen och Polisen. 

Kommunen ansvarar för att arbeta förebyggande och verkar för insatser som 
värnar det demokratiska samhället och som motverkar uppkomsten av 
radikalisering och våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer. 

 

Källor och kunskap 
Den teoretiska grunden till denna plan är Justitiedepartementets rapport 
Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (Ds 2014:4) samt 
material från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. 

Därutöver används material säkerhetspolisens årsbok från 2015 och 2016 samt 
deras rapport om ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige”. 

Inom Munkedals kommun har en enkät varit ute bland ansvariga i de verksamheter 
som i större utsträckning kan förväntas möta en ungdom som riskerar att 
radikaliseras. Deras svar utgör en del i den lokala lägesbilden och de lokala 
exemplen på existerande förebyggande arbete inom Munkedals kommun. 

För mer detaljerad information om inträffade händelser har information hämtats 
från SVT Nyheter. 
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Definitioner – viktiga begrepp 

Våldsbejakande 
Begreppet våldsbejakande används för att beskriva innehållet i ett material eller en 
persons beteende. Våldsbejakande innebär acceptans av våldsanvändning och stöd 
av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska 
inte förväxlas med att vara våldsbenägen. Ett våldsbejakande beteende kan 
innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att 
personen själv aldrig utövar våld. 

Extremism 
Begreppet extremism används för att beskriva rörelser, ideologier eller individer 
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. 

Våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism förekommer både inom den politiska och religiösa 
sfären. 

Säkerhetspolisen bedömer i dagsläget att det finns tre våldsbejakande 
extremistiska miljöer i Sverige.  

 Autonoma miljön – Politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför 
det demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott 
som ett legitimt redskap i sin kamp1. 
 

 Vit makt miljön – Politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det 
demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott 
som ett legitimt redskap i sin kamp2. 
 
I båda fallen finns en självförsvarsretorik som innebär att alla metoder är 
tillåtna i kampen mot mångkulturen (vit makt-miljön) och fascismen (den 
autonoma miljön). Därmed anser båda miljöerna att ”ändamålet helgar 
medlen” eftersom det handlar om att göra samhället bättre för alla – eller 
åtminstone för dem som aktörerna inkluderar i den gemenskap de skapar. 
De anser att det nuvarande systemet är illegitimt och att en förändring 
därför kräver radikala metoder, ofta våldsamma sådana, även om det 
innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks. Detta är 
anledningen till att Säkerhetspolisen följer extremistmiljöerna. För 
Säkerhetspolisen handlar det om brottsligheten, alltså om de extrema 
metoder som aktörerna använder sig av, inte om ideologier, åsikter eller 
vilken av extremistmiljöerna som är värst. 
 

 Våldsbejakande islamistisk extremistisk miljö – enligt säkerhetspolisen 
definieras miljön som säkerhetshotande verksamhet som motiveras med 
islamistiska argument och som ytterst syftar till att med stöd av våld eller 
hot om våld förändra ett samhälle i odemokratisk riktning. 
 

                                          
1 Säkerhetspolisens rapport Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (2010), 
sid 27 
2 Säkerhetspolisens rapport Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (2010), 
sid 27 
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I justitiedepartementets rapport Våldsbejakande extremism i Sverige – 
nuläge och tendenser finns följande att läsa om våldsbejakande islamistisk 
extremism;  
 
För att förklara begreppet islamistisk extremism måste det först förtydligas 
vad som avses med islamistisk. Begreppet islamistisk är bildat av ordet 
islamism och syftar till ett synsätt där islam uppfattas som en hel 
samhällsordning och därmed innefattar politiska perspektiv. Ordet islamism 
används i många fall för att beskriva den inriktning som ser islam som 
allomfattande och den ideologiska modellen för ett lands styrelseskick, till 
skillnad från den uppfattning där islam ses som en religion. Begreppet 
islamistisk extremism har kritiserats för att det har för stora likheter med 
ordet islam. Islamistisk extremism står för en extrem tolkning av Koranen 
och har inte mycket gemensamt med konventionell tolkning av islam som 
religion. Begreppet våldsbejakande islamistisk extremism används för att 
beskriva den extrema miljö och de personer som ser våld som ett legitimt 
medel för att uppnå ideologins mål.  

Radikalisering 
Begreppet radikalisering definieras av säkerhetspolisen som ”Den process som 
leder till att en individ eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld 
för att främja en sak”. 

SSPF 
SSPF är ett samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheten i 
Munkedals kommun. SSPF arbetar förebyggande med att fånga upp barn, 
ungdomar och unga vuxna med riskbeteende. Ett riskbeteende kan vara fel 
umgänge, tendens till våldsbejakande åsikter samt början till ett drogmissbruk och 
kriminalitet. 

Referensgrupp BRÅ 
För att följa upp trygghetsarbetet och genomförandet av Munkedals kommuns och 
Polisens gemensamma medborgarlöften kommer en referensgrupp för BRÅ att 
användas. Den kommer att bestå av utvalda verksamhetsansvariga inom 
Munkedals kommun samt representanter från externa aktörer som exempelvis 
räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, föreningslivet, pensionärsorganisationer, 
näringsliv med flera.  

Arbetsgrupp BRÅ 
Består av folkhälsostrateg, säkerhetssamordnare och kommunpolis. Arbetsgrupp 
BRÅ utgörs endast av tjänstemän och bereder förslag till BRÅ i Munkedals kommun 
utifrån aktuell lägesbild, gällande medborgarlöften och pågående trygghetsarbete. 

Samtalskompassen 
Samtalskompassen är ett utbildningsmaterial som tillhandahålls via hemsidan för 
den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och riktar sig till den 
som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag. 
Se www.samordnarenmotextremism.se.  
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Vägen in i extrema miljöer 

Fyra vägar in 
Radikaliseringsprocessen in i extrema miljöer har stora likheter oavsett vilken miljö 
som avses. Ofta är det unga pojkar som av olika skäl lockas in i organisationerna 
eller grupperingarna. Intresset kan till exempel grunda sig i ett ideologiskt intresse 
där de väljer ett våldsbejakande uttryckssätt, eller att man attraheras av miljön 
kring dessa grupper. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och säkerhetspolisen har 
tagit fram en schematisk bild av fyra vägar in i radikalisering som fungerar som en 
hjälp för att försöka förstå det som händer. 

Utagerarens väg 
Utageraren är ofta en person med problemfylld bakgrund. Det kan handla om 
missbruk, krigstrauma eller kriminalitet. Det är en ung person, oftast pojke som 
aktivt söker spänning och lockas av den våldsamma miljön. 

Grubblarens väg 
Grubblaren är en person som söker svar på frågor om livet. Ingången är sällan 
våldsam utan vägen till extremism går via ideologiska studier. Ofta är denna 
personlighet till en början lugn och lite tillbakadragen. 

Familjens väg 
Familjemedlemmar eller andra närstående har själva extrema åsikter eller 
godkänner de ställningstagande som görs. För det mesta kommer dessa från 
familjer med ingen eller liten kontakt med personer av andra livsåskådningar. 

Kontaktsökarens väg 
Kontaktsökaren vill ha gemenskap och närhet. Det kan vara en tillfällighet vilken 
typ av organisation som kontaktsökaren hamnar i. Många av de extrema 
organisationerna är duktiga på att locka till sig sökaren genom att erbjuda 
samhörighet och en gemensam yttre fiende. 

 

Andra faktorer 
Även om grupperna skiljer sig radikalt från varandra så finns det stora likheter i vad 
som lockar personer in i extrema miljöer. Det är ofta känslomässiga orsaker som 
avgör. Inom forskningen talas det om push- och pullfaktorer. Push-faktorer är det 
som genom yttre påverkan styr en individ mot våldsbejakande miljöer, medan pull-
faktorer är sådant som lockar till en radikalisering.

Push-faktorer 
 Upplevelser av utanförskap 
 Identitetssökande 
 Sökande av spänning 
 Låg självkänsla 
 Starkt samhällsengagemang 
 Globala orättvisor 
 Upplevda besvikelser kring 

demokrati och samhälle 

Pull-faktorer 
 Känsla av makt och kontroll 
 Status av att vara någon 
 Social gemenskap 
 Övertygelse om att handla rätt 
 Trygghet och känslan av att 

hittat hem
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Förebyggande arbete i Munkedals kommun 

Inriktning av det förebyggande arbetet 
Handlingsplanen delas in i tre områden för ett långsiktigt och hållbart arbete mot 
våldsbejakande extremism; 

1. Generella och övergripande förebyggande insatser 
2. Selektiva och specifika förebyggande insatser 
3. Indikerade och individinriktade insatser 

 

Generella förebyggande insatser 
De generella förebyggande insatserna ska riktas mot samtliga invånare i Munkedals 
kommun. Arbetet ska fokuseras på att stärka skyddsfaktorer i det förebyggande 
arbetet. Det kan bland annat gälla hälsovård och skolans demokrati- och 
kunskapsuppdrag. Exempel på yrkesverksamma grupper är fritids- och 
ungdomsverksamhet, hälsovård, skolan, trossamfund samt andra föreningar som 
bedriver ett förebyggande arbete. 

Som hjälp i denna del av det förebyggande arbetet tillhandahåller den Nationella 
samordnaren mot våldsbejakande extremism metodmaterial och stöd via sin 
hemsida. 

Exempel på Munkedals kommuns generella förebyggande insatser 

Redan idag ligger det i skolans uppdrag att övergripande arbeta för människors lika 
värde, demokratiska värderingar med mera. Det ligger som ett paraply över all 
verksamhet. 

Fritidsledarna inom fritidsverksamheten i Munkedals kommun bedriver redan idag 
ett aktivt arbete med att fånga upp ungdomar med riskbeteende genom samtal och 
att följa sociala medier. 
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Specifika förebyggande insatser 
Specifika förebyggande insatser innefattar målinriktade insatser mot riskgrupper 
eller specifika problem. Socialarbetare, polis och skolpersonal arbetar på denna 
nivå.  

I denna del av det förebyggande arbetet kan Munkedals kommuns verksamheter ta 
hjälp av samtalskompassen som tillhandahålls av den Nationella samordnaren mot 
våldsbejakande extremism. 

Exempel på Munkedals kommuns specifika förebyggande insatser  

I Munkedals kommun sker ett specifikt förebyggande arbete genom SSPF som 
genomför avstämningsmöten kontinuerligt. Där finns möjlighet att lyfta 
oroväckande tendenser och planera för genomförande av specifika gemensamma 
förebyggande insatser.  

De tidigare nämnda fritidsledarna utgör även på denna nivå en viktig del av det 
förebyggande arbetet där de utifrån sin funktion har möjlighet att arbeta med 
specifika problem eller riskgrupper inom fritidsverksamheten. 

Individinriktade förebyggande insatser 
De individinriktade förebyggande insatserna riktar sig mot enskilda individer som 
har ett uppvisat riskbeteende, som är aktiva i en extremistisk miljö eller har för 
avsikt att lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering. Yrkesgrupper som 
arbetar med enskilda unga, däribland pedagoger, mentorer, socialarbetare, polisen 
samt personal inom psykiatri och sjukvård, verkar på denna nivå. 

Exempel på Munkedals kommuns individinriktade förebyggande insatser 

I SSPF fångar man upp barn, ungdomar och unga vuxna med riskbeteende och 
prioriterar tillsammans vart man ska lägga in resurserna för att vända en negativ 
utveckling. Man arbetar mellan mötena inom den egna verksamheten och använder 
de arbetsmetoder och verktyg som finns tillgängliga inom varje specifik 
verksamhet. 

Anhöriga 
För att lyckas med ett förebyggande arbete på individnivå är det mycket viktigt att 
anhöriga involveras. Anhöriga ska, om inte förutsättningarna talar emot det, på 
lämpligt sätt göras delaktiga. 
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Samverkan 
Kontinuerlig samverkan bedrivs och ska bedrivas inom Munkedals kommun mellan 
kommunens egna verksamheter och andra externa aktörer. För att uppnå 
kontinuitet i samverkan ska den ske i redan befintliga strukturer.  

Redan befintliga strukturer inom Munkedals kommun utgörs av; 

 SSPF 
 Referensgrupp BRÅ 
 Arbetsgrupp BRÅ 
 Närsjukvårdsmöten 
 Psykiatrimöten (Socialtjänsten och psykiatrin genomför möten en gång per 

månad där man efter inhämtat samtycke diskuterar ärenden). 

Uppföljning 
Våldsbejakande extremism ska vara en stående punkt på dagordning vid möten 
som genomförs i de nämnda samverkansstrukturerna. 

Säkerhetssamordnaren utgör lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande 
extremism i Munkedals kommun och ansvarar för att initiera och samordna 
uppföljning av Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism. En 
kommunövergripande uppföljning kommer att göras årligen. 

Förteckning över viktiga symboler 
En förteckning över symboler som är viktiga att känna till kommer att tas fram av 
säkerhetssamordnaren och tillhandahållas till kommunens verksamheter efter 
begäran. 

Utbildning 
Det är upp till varje verksamhetsansvarig som berörs av det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism och som möter ungdomar i sin verksamhet att 
identifiera behovet av utbildningsinsats inom den egna personalgruppen.  

Som en inledande kompetenshöjning finns utbildningsmaterial på hemsidan för den 
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, 
www.samordnarenmotextremism.se.  
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Kontaktvägar vid oro om, eller upptäckt av, misstänkt 
radikalisering eller extremism 

Vid oro hos anhöriga eller andra närstående 
Om man känner en begynnande oro för att någon anhörig, eller på annat sätt 
närstående, dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi kan man kontakta 
socialtjänsten, säkerhetssamordnaren eller få samtalsstöd via Rädda barnens 
orostelefontelefon mot radikalisering. 

Orostelefonen mot radikalisering 
Samtalen till Rädda Barnens orostelefon kostar inget och samtalen syns inte på 
telefonräkningen. Den som ringer får vara anonym. 

De som svarar vid Rädda Barnens orostelefon är utbildade i samtalsstöd. De svarar 
på svenska, men kan också erbjuda samtal på engelska, danska, arabiska, 
azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja. 

Orostelefon kan vidarebefordra samtal till kommunens samordnare för arbete mot 
våldsbejakande extremism, som idag utgörs av Munkedals kommuns 
säkerhetssamordnare. 

Intern upptäckt  
Misstänkt upptäckt ska rapporteras snarast enligt larmkedjan nedan. Det är viktigt 
att kedjan följs och att den inte bryts. Tjänstemän och förtroendevalda som 
kommer i kontakt med sekretessbelagd information omfattas av sekretessen, men 
något hinder att dela informationen till berörda myndigheter finns naturligtvis inte.  

Vid misstanke om förberedelse till brott gäller enligt Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) 10 kap. 18a § följande,  

sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som 
inte fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten, om 

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att 
utöva brottslig verksamhet, 

 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och 

 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av 
andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. 

Följande kedja ska följas 

1. Vid misstänkt radikalisering/extremism kontaktas enhetschef eller 
motsvarande. 

2. Enhetschefen vidarebefordrar informationen till förvaltningsledningen och 
underrättar  

3. säkerhetssamordnaren (lokal samordnare mot våldsbejakande extremism). 
4. Säkerhetssamordnaren underrättar funktionen kommunpolis. 
5. Kommunpolisen underrättar polisens underrättelseverksamhet som i 

förekommande fall 
6. vidarebefordrar informationen till säkerhetspolisen (Säpo). 
7. Förvaltningsledningen aktiverar åtgärder enligt egen plan. 
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Extern upptäckt 
Följande kedja ska följas 

1. Mottagaren av information kontaktar säkerhetssamordnaren. 
2. Säkerhetssamordnaren underrättar funktionen kommunpolis. 
3. Kommunpolisen underrättar polisens underrättelseverksamhet som i 

förekommande fall  
4. vidarebefordrar informationen till säkerhetspolisen (Säpo). 
5. Berörda kommunala funktioner kontaktas för eventuella åtgärder. 

Vid en akut situation kontaktas 112 med begäran om att bli kopplad till 
polisens regionledningscentral. En akut situation kan till exempel vara när det 
finns information om en konkret handling som är nära förestående. 
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Bilaga 1 – Lägesbild 
Att alltid ha en aktuell lägesbild tillgänglig är mycket viktigt i arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Den skapar en förutsättning för att prioritera det 
förebyggande arbetet och individinriktade insatser. En aktuell Lägesbild kommer att 
skapas och följas upp kontinuerligt inom Munkedals kommun inom referensgrupp 
för BRÅ samt SSPF.  

Nedan angivna lägesbilder är framtagen utifrån ett axplock av händelser och 
tendenser i världen och i Sverige. Lägesbilder är aldrig något statiskt, utan snarare 
en sammanfattning av tendenser och utvecklingar som är i ständig rörelse. Nedan 
lägesbilder bör ses som ett utgångsläge för Munkedals kommuns plan för arbete 
mot våldsbejakande extremism.  

Internationellt 
Autonoma / Vit makt 

Runt om i världen kan man se tendens till ökad polarisering där man värnar om och 
skyddar det egna snarare än att man söker lösningar över nationsgränser. Brexit 
och tongångarna i USA med president Trump och begreppet ”America First” är 
exempel på det. I både Storbritannien och USA har man kunnat se en ökning av 
antalet hatbrott på grund av minskad tolerans för människor med annan bakgrund, 
sexuell läggning med mera. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

Den 29 juni 2014 proklamerade IS, islamiska staten, kalifatet i de stora områden i 
Syrien och Irak som gruppen på kort tid lagt under sig. Den förklarade samtidigt att 
dess officiella namn nu är Islamiska staten (IS) eftersom den tänkte utvidga sitt 
kalifat till att omfatta alla muslimer, också i andra länder än Syrien och Irak. I 
oktober 2016 inledde irakiska styrkor ett försök att återta Mosul. I januari 2017 
meddelade det irakiska försvarsdepartementet att östra Mosul var återtaget och 
man har nu inlett en andra offensiv för att återta de västra delarna. 

Även om IS från första början betonade vikten av att behärska territorium i 
”hjärtländerna” Syrien och Iran, ägnar sig gruppen också åt att expandera 
internationellt – och åt internationell terrorism. IS behärskar stora områden i det 
splittrade Libyen. Militanta islamistiska grupper i länder som Egypten, Nigeria, 
Pakistan, Afghanistan, Indonesien och Filippinerna har förklarat sig vara lojala med 
IS. 

Under 2016 pressades IS tillbaka i Irak och Syrien. Ett stort antal utländska 
våldsbejakande islamister, bland annat från Sverige, befann sig hos IS i 
Mellanöstern. Under 2016 uppmanade Islamiska staten sina anhängare att avstå 
från försök att ta sig till det så kallade kalifatet och i stället utföra terrorattacker i 
sina hemländer. Effekterna av denna uppmaning har vi sedan sett i form av flera 
attentat i Europa, Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Nordamerika och i år även i 
Sverige.  

Nationellt 
Autonoma / Vit makt 

Ingen av de aktörer som Säkerhetspolisen följer bedöms i dagsläget utgöra ett hot 
mot det demokratiska systemet. Däremot utgör de ett relativt allvarligt hot mot de 
grundläggande fri- och rättigheterna i vår demokrati. Denna brottslighet kan få 
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politiker, myndighetsföreträdare och enskilda individer att tveka inför ett visst 
beslut, låta bli att uttrycka sin åsikt eller att avstå från sitt politiska engagemang. 
Under 2016 och 2017 har man kunnat se ett större antal demonstrationer och 
opinionsyttringar nationellt utfört av Vit makt-miljön. Dessa har generellt 
genomförts i våra storstäder och nu senast på 1 maj i Falun. 

Allvarligaste händelsen kopplat till Vit makt-miljön skedde i september 2016 då 
kommunalrådet i Skurups kommun, Pierre Esbjörnsson, utsattes för ett 
brandattentat. Någon satte eld på hans bil utanför bostaden när kommunalrådet 
och hans barn låg och sov. Bilen stod så nära huset att det var risk för att elden 
skulle sprida sig och gärningen utreds som mordbrand. På fasaden till huset hade 
flera nazistiska symboler sprejats. Enligt kommunalrådet rörde det sig om 
Nordfronts symbol, en romb med en pil. Polisen har utrett händelsen som ett 
hatbrott. 

Även tidigare har Socialdemokraterna i Skurup varit utsatta. Klistermärken med 
texten ”folkförrädare” och en bild på snara sattes i våras upp på dörren till 
partikansliet. Bilder från händelsen publicerades på en nazistisk grupperings 
hemsida. 

I december 2016 meddelade kommunalrådet i Skurups kommun att han skulle 
sluta som kommunalråd och hänvisade till familjeskäl. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

De flesta svenskar som ansluter sig till terroristgrupper är unga män mellan 18 och 
30 år, födda i Sverige med minst en förälder född utomlands. Flera saknar eller har 
låg inkomst. Den stora majoriteten reser till Syrien för att ansluta sig till den så 
kallade Islamiska staten. De som överlever och väljer att återvända har samlat på 
sig ny kunskap, nya kontakter, sänkt sin våldströskel och kan bli statusgestalt för 
andra extremister. De återvändare som fortfarande anser att ideologin är korrekt 
fortsätter troligtvis att verka i Sverige inom stödverksamhet eller radikalisering. En 
del är traumatiserade eller ångerfulla. Ett fåtal utgör ett attentatshot. 

De pågående konflikterna i Mellanöstern var under 2016 den i särklass mest 
drivande faktorn bakom terrorismen. Ett stort antal svenskar har anslutit sig till 
sunniextremistiska terroristgrupper verksamma i Syrien och Irak. Att ansluta sig till 
en terroristgrupp är allvarligt då personens förmåga och avsikt att utföra 
terroristattentat kan öka. Under 2016 har resandet överlag minskat. De flesta som 
reser är unga män, men även kvinnor och barn har rest. Personer som ansluter sig 
till terroristgrupper kan inspirera andra att ansluta sig eller begå terroristbrott i 
Sverige. Internet är i denna bemärkelse en betydelsefull kontaktyta och 
inspirationskälla. Ju fler kontakter som knyts i terrorismsyfte i Sverige och 
utomlands desto fler ärenden och svårupptäckta aktörer kommer Säkerhetspolisen 
behöva hantera. 

Den 7 april i år genomfördes ett andra terrordåd på Drottninggatan i Stockholm 
med fem avlidna och ett femtontal skadade. Det första genomfördes 2010, även 
det på Drottninggatan i Stockholm. Den gången rörde det sig om en 
självmordsbombare och de minimala effekterna av dådet hade endast sin förklaring 
i ett antal tursamma omständigheter. Endast självmordsbombaren avled. 
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Regionalt 
Vit makt-miljön 

I Göteborg i november 2016 briserade en bomb utanför Syndikalisternas lokal i 
Göteborg. I januari i år exploderade en annan bomb utanför en flyktingförläggning i 
Frölunda. Då skadades en man som slängde skräp mycket allvarligt. I slutet av 
samma månad hittades en tredje bomb. Denna gång vid ett flyktingboende på 
Lilleby camping i Torslanda. Den var tidsinställd och skarp men hade av okänd 
anledning inte exploderat. 

Åklagaren har bekräftat att alla de tre misstänkta har kopplingar till den nazistiska 
organisationen Nordiska motståndsrörelsen. 

Autonoma miljön 

Se avsnittet under stycket Nationellt. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

Se avsnittet under stycket Nationellt. 

 

Lokalt 
Våldsbejakande islamistisk extremism 

Ingen information finns om händelser som kan kopplas till denna miljö.  

Vit makt-miljö 

I Munkedals kommun är vit makt-miljön mycket aktiv och nedan tillfällen är 
exempel på deras aktiviteter som finns att läsa om på Nordiska motståndsrörelsens 
hemsida nordfront.se.  

Den 3 mars genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 en 
flygbladsaktion i Hedekas, Munkedals kommun.  

Den 8 mars genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 en 
motsvarande aktion i Munkedal i syfte att sprida det ”nationalsocialistiska 
budskapet”. 

Den 5 april genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 återigen en 
flygbladsaktion, denna gång i Hällevadsholm, Munkedals kommun. 

På morgonen den 20 april upptäckte förbipasserande bilister en banderoll med 
texten ”Grattis Hitler” och ett hakkors som hade hängts upp på E6 i Hogstorp. 

Med anledning av vad som skedde i Skurup bör aktiviteterna i Munkedals kommun 
följas ytterst noggrant. 

Autonoma miljön 

Två polisanmälningar har under början av 2017 upprättats i samband med att 
okänd gärningsperson på två ställen i Forum, kommunhuset i Munkedal, har ritat 
ett hakkors och likställt det med Sverigedemokraterna genom att rita ett hakkors, 
likhetstecken och bokstäverna ”SD”. Dessa två händelser kan dock snarare antas 
ha koppling till någon som sympatiserar med den autonoma miljön. 
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  2017-07-26 Dnr: KS 2017-353

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Företrädare och firmatecknare för kommunalt förvaltade 
stiftelser 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ekonomichef och kommunens 
redovisningsekonom bemyndigas att var för sig företräda de kommunalt förvaltade 
stiftelserna och teckna deras namn och firma 
 
Sammanfattning 

Munkedal förvaltar idag 10 stiftelser. Av dessa finns beslut, från Länsstyrelsen, att 
succesivt avsluta fyra genom sk permutation. 
 
Det finns behov att uppdatera beslut på vilka personer som kan företräda och agera 
firmatecknare för de stiftelser som förvaltas av Munkedals kommun.  
I förslag till beslut föreslås att kommunens ekonomichef och redovisningsekonom var 
för sig bemyndigas att företräda de kommunalt förvaltade stiftelserna och teckna 
deras namn och firma.  
 
Vad gäller attest för av affärstransaktioner så utses dessa enligt delegationsordning 
punkt 2.5.1.6. Utse personer att utfärda anvisningar på av kommunens förvaltade 
stiftelsers balansräkningar samt verkställa in- och utbetalningar på dessa konton. 
Detta åligger kommunchefen.  
 
I årsredovisningslagen framgår att årsredovisningen/räkenskapssammandrag ska 
skrivas under av förvaltaren, kommunstyrelsen. Det har i stiftelser med anknuten 
förvaltning utvecklats praxis att kommunstyrelsens ordförande ensam kan skriva 
under årsredovisningen. Någon förändring av detta föreslås inte.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förstärkning av intern kontroll genom beslut. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen, Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg  
Ekonomichef/bitr. kommunchef Kommunchef 
Kommunledningsstab Kommunledningsstab 
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  2017-07-24 Dnr: KS 2017-248
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Fyrbodals Kommunalförbund Årsredovisning 2016 
(org nr 222000-1776) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals 
Kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 

Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2017-05-10 med årsredovisning för 2016. Denna 
antogs av direktionen 2016-03-16. Förbundets revisorer (daterat 2016-03-24) 
meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.  
 
Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte 
uppnåtts under 2016. I årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma och 
att det beror på åtaganden som direktionen finner angelägna. Revisorerna påpekar 
att avvikelser bör kommenteras i årsredovisningen. Vidare skriver revisorerna att 
direktionen tagit beslut om arvodering till ordförande utan stöd i förbundsordningen. 
Revisorerna har efterfrågan utvärdering avseende arvodering av ordförande men inte 
erhållit någon sådan. Revisorerna noterar att en omarbetad förbundsordning är ute 
på förslag under 2017. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2016 landade på -0,8 mnkr (2015 -0,6). Det egna kapitalet sjunker 
åter och uppgår nu till 2,4 mnkr. Enligt kommunallagen ska en avstämning av 
balanskravet göras och redovisa i förvaltningsberättelsen. Ev negativa resultat som 
uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Förbundet har inte gjort 
någon avstämning av balanskravet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2016 inte medför några anmärkningar.  
 
Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål både för finansiella 
mål och verksamhetsmål. Det långsiktiga finansiella målet uppfylls inte. Avseende 
verksamhetsmålen är de många. Det framgår inte vilka av dessa mål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Någon sammantagen bedömning görs inte 
avseende resultatet av målen, som kommunalförbundet fastställt, lever upp till god 
ekonomisk hushållning.  
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Intern kontroll 
Återredovisning av saknas.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Eget kapital sjunker åter och soliditeten sjunker till 5,5 % (9 % 2015). 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
 
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomienhet 
Kommunchef 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberq 
Ekonomichef/biträdande kommunchef Kommunchef 
Ekonomienhet  
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  2017-07-24 Dnr: KS 2017-89 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Samordning och styrning av gemensamma 
nämnder(Miljönämnden, lönenämnd och IT-nämnd) 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen antar det framarbetade förslaget om Samordning och styrning av 
gemensamma nämnder (Miljönämnden, Lönenämnden och IT-nämnden). 
 
Sammanfattning 

Ekonomicheferna fick i uppdrag av kommuncheferna (september 2015) att förbättra 
samordningen av de gemensamma nämnderna för Lysekil, Munkedal och Sotenäs 
avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), internkontroll och 
styrning. 
 
Det framarbetade förslaget beskriver de olika processerna och ger också förslag på 
vilka olika grupperingar som behövs i styrning och ledning utöver de politiska 
nämnderna. 
 
Förslaget har förankrats vid ägarsamråd 2016-12-09. 
Förvaltningen kan konstatera att behovet av en strukturerad och dokumenterad 
process för styrning och ledning av de gemensamma nämnderna har saknats och det 
har lett till oklarheter avseende förväntningar och leverans för de gemensamma 
nämnderna. 
 
Förvaltningen menar att detta är ett steg i rätt riktning för att få till en gemensam 
process och samsyn kring hur de gemensamma nämnderna ska samordnas och 
ledas. De gemensamma nämnderna ges också tydligare förutsättningar om vad som 
gäller. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Bättre styrning och samsyn. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Ekonomienhet 
Kommunchef 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberq 
Ekonomichef/biträdande kommunchef Kommunchef 
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SAMORDNING OCH 

STYRNING AV 

GEMENSAMMA NÄMNDER 
Miljönämnd, Lönenämnd respektive IT-nämnd 

Jörgen Karlsson, Ulrika Gellerstedt, Magnus Andersson       
Antagen av styrgrupp samt ägarsamråd den 2016-12-09 
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1. Bakgrund 
Ekonomicheferna fick i uppdrag av kommuncheferna (september 2015) att förbättra samordningen 

avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), internkontroll och styrning. För 

verksamheter som kommunerna har gemensamt: nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. 

Ekonomicheferna skall senast 2015-12-15 återkomma med förslag till samordning i enlighet med 

ovanstående. Ulrika Gellerstedt Munkedal är sammankallande. 

2. Beskrivning av verksamheten 
Då verksamheterna bedrivs i olika organisationsformer och med olika samverkansparter (se tabell 

nedan) delas återrapporteringen upp i tre delar.  

Organisation Del Värd Samverkans-
part 

Samverkans-
part 

Samverkans-
part 

Samverkans-
part 

IT-nämnd 1 Lysekil Sotenäs Munkedal Lysekil  

Miljö-nämnd 1 Sotenäs Sotenäs Munkedal Lysekil  

Löne-nämnd 1 Munkedal Sotenäs Munkedal Lysekil  

Rambo 2 ? Sotenäs Munkedal Lysekil Tanum 

MBH 3 ?  Munkedal Lysekil Uddevalla 

 
Beskrivning för Rambo samt Mitt Bohuslän se separat handling.  

3. Gemensamma nämnder 
Samverkan används för att uppnå kostnadsfördelar i form av stordrift och standardisering av 
kommungemensamma tillämpningar (synergieffekter). Detta avsnitt avser Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil. 
 
Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan och gemensamma nämnder tillsammans 
inom områdena:  

 IT (värdkommun Lysekil) 
 Miljö (värdkommun Sotenäs) 
 Lön (värdkommun Munkedal) 

 
IT nämnden uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, 

Munkedals och Lysekils IT-miljö. Denna nämnd startade 2013 med Munkedal och Lysekil. 2014 ingick 
även Sotenäs i denna nämnd. 
 
Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande 
kommunerna Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning inom dessa 
områden samt stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014? 
 
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad 
avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av 
lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och 
försäkringsadministration. Nämnden startade 2014. 
 

De gemensamma nämndernas verksamheter regleras av samverkansavtal samt reglemente. 

 

3.1 Årsprocesser gemensamma nämnder 
Kommunernas processer och inrapporteringstillfällen skiljer sig åt något. Se beskrivning nedan. 
Ekonomicheferna föreslår att det därför får den konsekvensen att inlämning sker från SML-cheferna så 
att det passar för samtliga kommuner d.v.s. att de får ett högre krav på återrapportering än för 
verksamheterna i den egna kommunen. 
 
Budget och verksamhetsplan 
Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av kommunfullmäktige i 

juni. Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram detaljbudget vilken godkänns i respektive 

nämnd/styrelse i december.  

Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Ekonomicheferna föreslår att de gemensamma 

nämndernas målprocess sker på våren i samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen 
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ska de gemensamma nämnderna anta budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen ska ingå 

anpassning av ram utifrån preliminär budget samt mål för kommande budgetår. 

Då Munkedal och Lysekil också gör delårsbokslut för perioden jan-april innebär det att rapportering av 

delår och budget skulle kunna antas vid samma nämndsmöte. Ekonomicheferna föreslår att nämnderna 

får lämna in budgethandlingen första veckan i maj istället. Detta för att minska på antalet 

nämndsammanträden.  

Ekonomicheferna träffar SML-cheferna efter första skatteprognosen februari kommit. SML-cheferna får 

då med sig en preliminär ram. Med den preliminära ramen startar SML-nämndernas budgetarbete. En 

konsekvensbeskrivning och avstämning sker med kommunerna två gånger under våren innan beslut tas i 

nämnd. Dessa avstämningar ska förslag till anpassning av ram ingå samt förslag på mål för kommande 

år. 

Beskrivning av budgetprocessen.  

1. Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari. 

2. SML-cheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt att ta 

fram förslag på målsättningar till kommande budgetår.  

3. Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

4. Ägarsamråd i mars avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

5. Senast första veckan i maj ska nämnden fatta beslut om budgeten 

6. Styrgruppsmöte maj 

7. Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget november 

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. 

En gemensam mall/budgethandling bifogas (bilaga 1) vilken nämnderna ska använda. Anvisning samt 

hålltider kommer att uppdateras årligen.  

Delårsbokslut 
Rapporteringstillfällena skiljer sig åt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har delårsbokslut i april 

och augusti. Sotenäs har delårsbokslut efter mars, juni och september. Det innebär att SML-cheferna 

måste göra delårsbokslut för mars, april, juni, augusti och september.  

Till delårsbokslutet ska rapportering ske avseende avvikelse budget, måluppfyllelse, uppdrag mm. 

Bokslutet ska kännetecknas av analys verksamhet och ekonomi, glöm inte ev. investeringsprojekt. 

Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas upp och analyseras.   

En gemensam mall är framtagen för återrapportering (bilaga 2). I tidsplanen framgår när handlingarna 

ska expedieras kommunerna.  

Månadsprognoser 
Samtliga kommuner gör utöver ovannämnda delårsbokslut också månadsprognoser. Munkedal har 

månadsprognoser för samtliga månader utom januari, juni och december. Detsamma gäller för Sotenäs 

och Lysekil undantaget juli månad. 

Månadsprognoser ska således skickas till samtliga kommuner för samtliga månader exklusive januari, 

juni och december.  Ansvaret att skicka månadsprognoserna ligger hos SML-cheferna. Till varje 

månadsprognos ska tillkomma en kommentar samt vid negativ avvikelse ska förslag till åtgärder 

föreslås. 

Årsbokslut 
Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas enligt bifogad mall (bilaga 3).  

Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och ekonomi, glöm inte ev. investeringsprojekt. 

Tänk på i analysarbetet att förklara och analysera kostnadsnivåer, vad innebär utfallet, åtgärder till 

utfallet, effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara nettokostnadsutveckling och budgettilldelning 

de senaste åren. 

I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras kommunerna. 

Internkontroll 
Internkontroll arbetet skiljer sig något åt kommunerna emellan. Kommunstyrelsen i Munkedal och Lysekil 

antar i december 2015 nästkommande års plan för 2016 och vid samma möte godkänns uppföljningen 

av innevarande års plan. Därefter sker en återkoppling till KF genom rapportering i årsredovisningen. 
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Sotenäs antar innevarande års plan under innevarande år d.v.s. plan 2015 antas i februari 2015 

återredovisning av internkontrollplanen för 2015 sker i mars 2016.  

Här föreslår vi en synkning av för de gemensamma nämnderna. Uppföljning av innevarande års plan 

samt antagande av kommande års plan ska ske på nämndernas sammanträde i november. Då kan varje 

kommun återrapportera internkontrollarbetet i respektive kommunstyrelse i december. 

3.2 Styrning och ledning  
För att utveckla styrning och uppföljning av de gemensamma nämnderna föreslås att styrgruppsmöten 

samt ägarsamråd fastslås för varje verksamhetsår. Detta också för att underlätta för cheferna inom SML-

nämnderna på krav och förväntningar från de samverkande kommunerna. 

3.2.1 Styrgrupp 
En viktig del i styrning och ledning är styrgruppen. Till styrgrupp utses kommuncheferna. Uppdraget är 

att regelbundet minst tre gånger/år träffar SML-cheferna. Dessa träffar föreslås ha olika fokus beroende 

på vilka delprocesser som är aktuella.  

Månad Processer Tider 2017 Ansvarig kommun 

Februari Årsbokslut/uppstart budgetprocess 24 februari Lysekil 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 
(ägarsamråd) 

17 mars Munkedal 

Maj Delårsbokslut/avstämning budgetbeslut 12 maj Sotenäs 

September Delårsbokslut/avstämning kommande år 
(ägarsamråd) 

15 september Lysekil 

 

3.2.2 Ägarsamråd 
Utöver styrgrupp föreslås ägarsamråd. Ägarsamråden representeras av presidierna samt 

kommuncheferna från respektive kommun. Dessa träffar syftar till att skapa tydlig inriktning för på ex 

budget. Vid dessa träffar representeras gemensamma nämnderna av SML-cheferna samt nämndens 

ordförande. Träffarna föreslås två gånger per år.  

Månad Processer Tider 2017 Ansvarig kommun 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 17 mars Munkedal 

September Delårsbokslut/avstämning kommande år 15 september Lysekil 
 

3.2.3 Övriga samråd 
I övrigt kan respektive kommun kalla nämnderna för träffar exempelvis boksluts- respektive 

budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF för exempelvis förändring av taxor. SML-cheferna kan också 

bli kallade till kommunchefernas ledningsgrupp vid behov. 

Ekonomisamråd 
Ekonomicheferna kan boka in möte vid behov. 

IT- administrativa cheferna 
För den mer operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa 

cheferna. 

Samhällsbyggnadscheferna 
För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står de 

samhällsbyggnadscheferna. 

Personalcheferna 
För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står de personalcheferna. 

3.3 Gemensam mapp 
För att säkerställa att kommunerna har aktuella handlingar föreslår ekonomicheferna det finns en 

gemensam yta för aktuella handlingar ex: 

 Budget (verksamhetsplan, budgetanvisningar) 

 Antagna styrdokument (reglemente, samverkansavtal) 

 Delårsbokslut (anvisningar, delårsbokslut) 
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 Intern kontroll (plan, uppföljning, slutrapport) 

IT-chefen ges i uppdrag att verkställa detta omgående. Återkoppling saknas i dagsläget om detta är 

genomfört. 

 

3.4 Diskussionspunkter styrgruppsmöten 

1. Årsbokslut/uppstart budget (februari) 

Detta möte föreslås hållas i februari. Då har SML-cheferna ett färdigt bokslut vilket är antaget av 

respektive nämnde. Vid detta möte startas också budgetprocessen för nästkommande år upp. 

Frågor att diskutera: 

Bokslut: 
 Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den gemensamma 

verksamheten 

 Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser 

 Måluppfyllelse – hur väl har nämnden lyckats med de uppdrag/mål som antagits. 

 Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av innevarande 

års arbete 

 Framtid 

Budget: 
 Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar 

 Beskrivning av ev. investeringsbehov 

 Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna 

 Kommande års mål och uppdrag 

Övrigt: 
 Uppdrag som ex SML-cheferna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  

 
2. Budget samt delårsbokslut (maj) 

Nästa möte föreslås i maj. Efter att SML-nämnderna behandlat första delårsbokslutet för året samt 

beslutat om budgeten för kommande år. 

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 
 Resultat jan-mars (S) samt jan-april (M,L) 

 Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 

 Uppföljning av pågående investeringar 

Budget: 
 Genomgång av nämndens budgetförslag 

 Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade med 

kommunernas processer. 

 Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna 

Övrigt: 
 Uppdrag som ex SML-cheferna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  

 

3. Delårsbokslut (september) 

Det tredje mötet föreslås hållas efter delårsboksluten är klara.  

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 
 Resultat jan-juni (S) samt jan-augusti (M,L) 

 Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 
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 Uppföljning av pågående investeringar 

Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år? Starta upp denna diskussion i ett tidigare 

skede för att vara bättre förberedd inför kommande års budgetprocess ex.  

Frågor att diskutera: 
 Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året? 

 Vilka utmaningar står nämnderna för – vilka kommer att påverka kommunerna? 

 Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder? 

 Finns misstanke om kostnadsökningar 

 Antagande av årshjul för nästkommande år 

Övrigt: 
 Uppdrag som ex SML-cheferna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  
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3.5 Årsplan SML 
För att säkerställa att årsprocesserna är synkade mellan kommunerna föreslås att årsplanen antas av 

kommuncheferna i slutet av varje verksamhetsår. I årshjulen fastställs hålltider för SML-nämnderna 

avseende budget, delårsbokslut, månadsrapportering intern kontroll samt årsbokslut. 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsbokslut - se separat anvisning

- Bokslutssiffror skickas till resp kommun 20

-Bokslut skickas till resektive kommun 17

Månadsprognos 10 10 10 10 10 10 10

Delårsbokslut mars - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till Sotenäs 10

Delårsbokslut april - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till resp kommun 5

Delårsbokslut juni - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till Sotenäs 10

Delårsbokslut augusti - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till resp kommun 10

Delårsbokslut september - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till resp kommun 10

Budget 2017 - se separat anvisning 5

- Verksamhetsplan budget 2017 med plan 

skickas till respektive kommun.

Intern kontroll

Upprätta internkontrollplan 20

Återrapportering internkontrollarbetet 20
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4. Benchmarking 
Bakgrund 

Intresset för benchmarking inom offentlig sektor har ökat de senaste åren. I Kommunforskning i 

Västsveriges (KFI)ROS-rapport som presenterar trender och tendenser inom områdena redovisning, 

styrning och organisation anges det att benchmarking under senare år vuxit fram som ett av de 

vanligaste och viktigaste verktygen för verksamhetsutveckling. Benchmarking är en process som ofta 

startar med nyckeltalsjämförelser. Nyckeltalsjämförelser ger i första handinformation om hur 

kommunen ligger till i förhållande till andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan skall 

stimulera till lärande och verksamhetsutvecklande. De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan 

år 2000 systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och 

verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det pågått 

under så många år, omfattar i stort sett hela den kommunala verksamheten och involverar både 

ekonomifunktionerna och verksamhetsföreträdare. 

Organisation 

Benchmarkingarbetet 2014 omfattade följande områden: 
• Finansiella jämförelser 
• Barnomsorg och grundskola 
• Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg 
• VA-verksamhet 
• Personal 
• Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK) 
 
En styrgrupp har inrättats där ekonomicheferna från respektive kommun ingår. Styrgruppens uppgift 
är att samordna projektet och arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rapporterar till 
kommunstyrelsen. För varje delområde finns verksamhetsgrupper som arbetar med jämförelser 
inom sina respektive områden. Dessa grupper kan bestå av förvaltningschefer, ekonomer, 
personalhandläggare och andra verksamhetsföreträdare. 
 

Nya Områden 

I 2015 års benchmarkingrapport kommer det in två nya områden, fastigheter och IT verksamheten. 

Anvisningar för Benchmarkingrapport Norra Bohuslän 2015 

Framtagande av material 

Varje arbetsgrupp ansvarar för att material tas fram för sitt område. Gruppens sammankallande är 

ansvarig för att material skickas in i rätt tid till ekonomikontoret i Sotenäs. 

Varje arbetsgrupps redovisning skall innehålla följande: 

1. Bakgrundsbeskrivning 

2. Organisation (redovisa ex vis deltagande av verksamhetschefer, deltagande kommuner etc. 

3. Inriktning på 2015 års arbete. 

4. Väsentliga händelser och nyheter 2015 

5. Nyckeltal med analyser 2015 (kommunjämförelser) 

6. Eventuella nationella jämförelser 

Material 
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Materialet skall mailas till ekonomiavdelningen i Sotenäs i form av ”rena” Word dokument. För att 

underrätta sammanställningen skall dokumenten inte innehålla: Spaltindelningar, infogade bilder, 

tabeller, diagram etc. Plats för diagram, tabeller och bilder etc. markeras i texten. Bilder, diagram, 

tabeller etc. lämnas sidoordnat i form av Excel filer eller på annat lämpligt sätt. 

Varje arbetsgrupp disponerar 5-8 sidor för sitt avsnitt. Den samlade rapporten bör innehålla max 80 

sidor 

Tidplan 

29/4 arbetsgrupperna skall senast 29/4 skicka aktuellt material till 

jorgen.karlsson@sotenas.se 

2/6  Benchmarkingdag i Strömstad med färdig rapport 
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  2017-08-14 Dnr: KS 2017-366
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Ulrika Gellerstedt

Ramborgen för Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om borgen på 100 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Munkedals Vatten AB 
låneförpliktelser med högsta lånebelopp, inklusive utställd revers, om 125 mnkr.   
 
Kommunfullmäktige godkänner borgen enligt kommunens borgenspolicy. 
Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals Vatten AB genomför egen upphandling 
för finansiering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Munkedals Vatten AB ska lösas in 
till Munkedals kommun 2020-11-01. 
 

Sammanfattning 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs till 100 % av Munkedals kommun. Vid 
övertagandet beslutade Kommunfullmäktige 2012-12-20 § 89 om en ramborgen på 
100 mnkr. Då inkluderades behov av nyinvesteringar under de kommande åren. 
Därefter skedde finansieringen genom en utställd revers. Totalt uppgick reversen till 
76,2 mnkr. I beslutet förutsattes att MVAB själva, redan under 2013, skulle 
genomföra upphandling för egen finansiering.  
 
MVAB har nu en större investering framför sig avseende utbyggnad av VA på 
Tungenäset. Kommunfullmäktige beslutade om genomförande av investeringen i 
2017-02-08 § 6. I samma beslut uppdrog man åt förvaltningen att återkomma med 
förslag till kommunfullmäktige med frågan om borgen, revers eller annan lösning.  
 
Förvaltningen föreslår nu ett ökat borgensåtagande och att kommande investering 
sker genom att MVAB upphandlar finansiering själva. Förvaltningen föreslår också att 
upprättad revers återbetalas till Munkedals kommun senast 2021. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Kommunens borgensåtagande ökar vilket innebär en ökad finansiell risk. Samtidigt 
innebär det att när MVAB själva lånar upp, att den utställda reversen löses in och 
kommunen kan amortera befintlig låneskuld alternativt inte behöver öka låneskulden 
(för egna kommande investeringar). Detta ger lägre kostnader för ränta.  
 
 
 
 

257

linand001
Rektangel



 

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 

 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

Beslutet expedieras till: 
Munkedal Vatten AB, Kommunchef, Sektorchef Samhällsbyggnad, Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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 2017-08-14 Dnr: 2016-105
   

 
 
 

Underlag till ärende ramborgen för Munkedal Vatten 
AB 
 

Bakgrund 
 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs till 100 % av Munkedals kommun. Bolaget 
bildades 2013-01-01 och övertog då kommunens samtliga VA- anläggningar.  
 
Vid övertagandet beslutade Kommunfullmäktige 2012-12-20 § 89 om en 
ramborgen på 100 mnkr. Då inkluderades behov av nyinvesteringar under de 
kommande åren. Därefter skedde finansieringen genom en utställd revers. Totalt 
uppgick reversen till 76,2 mnkr. I beslutet förutsågs att MVAB, redan under 2013, 
skulle genomföra upphandling för egen finansiering.  
 
MVAB har nu en större investering framför sig avseende utbyggnad av VA på 
Tungenäset. Kommunfullmäktige har beslutat om genomförande av investeringen 
och har sedan juni 2016 uppdragit åt MVAB att inkomma med förslag till 
finansiering. MVAB presenterade under hösten fyra alternativa förslag till 
finansiering. och föreslog alternativ a). Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-08 
§ 6 om att utgå ifrån alternativ b). Samtidigt uppdrog man åt förvaltningen att 
återkomma med förslag till kommunfullmäktige med frågan om borgen, revers eller 
annan lösning.  
 
Förvaltningen föreslår nu ett ökat borgensåtagande och kommande investering sker 
genom att MVAB upphandlar finansiering själva. Förvaltningen föreslår också att 
upprättad revers återbetalas till Munkedals kommun senast 2021. 
 
Kommunens upplåning  
 
Kommunen har idag lån motsvarande 205 mnkr av dessa ingår lån för finansiering 
av VA-anläggningar med motsvarande ca 76 mnkr. Kommunen har sedan flera år 
också räntesäkrat låneskulden genom sk derivat, swapar. Dessa swapar löper fram 
till 2021. 
 
Kommunens beslut om ramborgen  
 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen. Borgensbeslutet är giltigt i ett år från 
beslutsdatum. Därefter förfaller beslutet och ny prövning måste göras och nytt 
beslut fattas. Borgensåtagandets löptid är 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut 
inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. För helägda bolag utfärdas sk 
proprieborgen. Borgensåtagandet har också en beloppsbegränsning. Utöver det ska 
låntagaren/gäldenären se till att de objekt och investeringar som borgen lämnas för 
hållas betryggande försäkrade under den tid som borgen gäller. Kommunen har 
också rätt till insyn i borgenstagarens verksamhet. Vidare tas en borgensavgift ut 
enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige.  
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Tidigare beslut avseende finansiering 
 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs 100 % av Munkedals kommun. När bolaget 
bildades övertogs samtliga kommunens VA- anläggningar. Övertagandet skedde 
per 2013-01-01. Anläggningarna övertogs av MVAB för bokfört värde.  
 
Då bolaget bildades fanns också behov av nyinvesteringar motsvarande ca 15 
mnkr. Sammantaget fanns ett lånebehov på motsvarande ca 100 mnkr. MVAB 
ansökte då om borgen hos Munkedals kommun på detta belopp. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 89 om en ramborgen på 100 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om att MVAB själva, redan under 2013, 
skulle genomföra upphandling av finansiering.  
 
Inledningsvis skedde finansieringen genom att Munkedals kommun ställde ut en 
revers. Det innebar att MVAB finansierade övertagandet av tillgångarna genom lån 
till Munkedals kommun. Totalt uppgick reversen till 76,2 mnkr.  
 
Någon egen upphandling av finansiering har inte skett. Reversen kvarstår. Det 
hade inneburit att reversen kunnat lösas in till Munkedals kommun och att 
kommunens låneskuld skulle kunna minskas med motsvarande belopp. Ansvaret för 
lånet kvarstår ändå då kommunen har kvar borgensansvaret.  
 
En begäran om ökning av den utställda reversen behandlades av kommunstyrelsen 
2014-11-12 §191. Kommunstyrelsen beviljade utökningen, däremot har utökningen 
inte utnyttjats av MVAB. Reversen kvarstår på samma belopp dvs 76,2 mnkr.  
 
Finansiering av kommande investeringsbehov 
 
Västvatten har i sin utredning om den kommande investeringen på Tungenäset 
kommit fram till att det krävs likvida medel för att hantera de löpande 
utbetalningarna på ca 45 Mkr. Under perioden förväntas dock ett tillfälligt 
likviditetsbehov uppstå på ca 60 Mkr. De föreslår att den kommunala borgen höjas 
från 100 Mkr till 140 Mkr.  
 
Ägarsamråd avseende kommande investeringsbehov 
 
På nästa ägarsamråd (augusti 2017) lyfts frågan om finansiering av nya och redan 
gjorda investeringar.  
 
 
Förvaltningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutade december 2012 om ramborgen till MVAB på 100 
mnkr. Av dessa har MVAB utnyttjat 76,2 mnkr, genom utställd revers. Det 
kommande investeringsbehovet på Tungenäset kommer att pågå under ett antal år 
framöver och ske i etapper. Det innebär att likviditetsbehovet kommer att variera 
över de kommande åren. Enligt tabell nedan framgår behovet av utökad borgen 
enligt förvaltningen. Sammanlagt kommer borgensåtagandet att behöva ökas med 
drygt 20 mnkr från dagens nivå.  
 
Förvaltningen föreslår att borgensåtagandet ökas med motsvarande belopp. Vidare 
föreslås att MVAB själva genomför upphandling för finansiering för den kommande 
investeringen (enligt avsikten i Kommunfullmäktiges beslut december 2012). MVAB 
får också i uppdrag att succesivt avsluta den upprättade reversen mellan bolaget 
och kommunen. Genom att för egen del upphandla finansiering. Detta bör ske i takt 
med att kommunens derivat (swapar) avslutas (fram till och med 2021).   
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Behov av utökning av borgen mnkr  
Beslutat borgen 100,0 Gäller tom 2022-12-20 
Utställd revers 76,2  
Likviditetsbehov netto 45,0  
Summa 21,2 Gäller tom 2027-09-28 
 
 
Då behovet av likvida medel avser nettobehovet vilket kan ändra sig något över tid 
föreslås att borgen fastställs till 125 mnkr.  
 

 
Ulrika Gellerstedt  
Ekonomichef/biträdande kommunchef 
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  2017-06-12 Dnr: KS 2017-77 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Gåva från Munkedals Hembygdsförening 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar nej till att ta emot gåvan från Munkedals 
Hembygdsförening 
 
Munkedals Hembygdsförening uppmanas att snarast flytta arkivet från kommunens 
lokaler i fastigheten Foss 7:13. 
 

Sammanfattning 
Munkedals Hembygdsförening har sedan 2004 förvarat handlingar från Arctic Paper, 
Sockenbiblioteket och det gamla kyrkoarkivet i lokaler i fastigheten Foss 7:13, fd 
Kunskapens Hus. Enligt beslut i dåvarande Tekniska nämnden fick lokalerna nyttjas 
utan kostnad under 2004. Därefter skulle hyra erläggas. Tyvärr följdes detta beslut 
inte upp utan lokalerna har nyttjats utan hyra.  
 
Under 2017 har frågan om hyra och hyresavtal väckts. KSAU har beslutat att utta 
hyra på 12000 kr per år. Munkedals Hembygdsförening har inte undertecknat 
översänt hyresavtal och inte heller erlagt hyra. 
 
Munkedals Hembygdsförening har beslutat ”att som gåva till Munkedals kommun 
överlåta arkivmaterial”. Gåvan är inte förknippad med villkor. 
 
Förvaltningens uppfattning är att kommunen ska tacka nej till gåvan. Att förvara och 
hantera materialet kommer att kräva insatser i form av lokaler och personal. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Det uppstår kommunala kostnader i samband med övertagandet av gåvan och 
hantering av den samma i framtiden 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Munkedals Hembygdsförening 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-08-22 Dnr: KS 2017-238
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadssektorn 

Option - Tegelverkstomten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner optionsavtalet med Bohusläns Villan i Munkedal AB 
avseende byggnation på Tegelverkstomten. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Tegelverkstomten, del av Foss 10:1, antogs 2008 och medger 
uppförandet av ca 28 lägenheter i parhus eller radhus.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare godkänt ett optionsavtal med Robab AB och Senior 
Hus & Hem AB om uppförande av villor i parhus med 12 byggrätter. Denna 
byggnation är nu på gång. 
 
Ytterligare ett avtal om försäljning av fyra tomter har tecknats med Dala Trähus AB. 
De inom området kvarvarande tomterna är beroende av att Strömstadsvägen 
stängs. 
 
Ett förslag till optionsavtal har upprättats för 8 byggrätter inom Tegelverkstomten 
med Bohusläns Villan. Avtalet bygger på kommunal utbyggnad av gata, va etc och 
att åtgärder på tomterna görs av Bohusläns Villan. 
 
Utbyggnaden av gata, va mm har påbörjats. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnad för planarbete och utbyggnad täcks av tomtpris och anläggningsavgift för 
va. 

Miljö 
Miljöpåverkan har utretts i planarbetet. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Akten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Sektor samhällsbyggnad  
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 2017-04-20 Dnr: KS 2017-238
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN  
  
 
 
OPTIONSAVTAL 
 

Parter 

Munkedals kommun, org nr 212000-1330 
455 80 Munkedal 

(i avtalet kallad Kommunen) 

Bohusläns Villan i Munkedal AB, org nr 559007-4570 
Öringvägen 8                                       
455 33 Munkedal      

(i avtalet kallad Bohusläns Villan) 

 

Mellan Kommunen och Bohusläns Villan träffas härmed följande optionsavtal 

1. Omfattning 

Kommunen lämnar Bohusläns Villan option på markområde del av Tegelverket 
omfattande 8 byggrätter enligt markering på bifogad karta. 

2. Giltighet 

Detta avtal förutsätter ett godkännande av kommunstyrelsen i Munkedals kommun. 
Optionsavtalet gäller t o m 2018-02-28 
Giltighetstiden kan förlängas om parterna är överens därom. Avstämning sker 
enligt punkt 4. Det är parternas intention att avtalet förlängs om byggnation inom 
området påbörjats. 

3. Ändamål 

Bohusläns Villan planerar att i samverkan med Kommunen exploatera området för 
byggnation av bostäder. 
Kommunen skall sälja de tomter som omfattas av detta avtal, direkt till köparna av 
bostäder. Bohuslänsvillan förmedlar tomter till köpare. Kommunen tecknar avtal 
med respektive köpare. Pris för tomt/lägenhet är 150 000 kr och 
anläggningsavgiften för va ca 217 000 kr per tomt/lägenhet under 2017. 

4. Utbyggnad 

Utbyggnad av gata pågår. Utbyggnad av gata, va mm bedöms ta fyra månader. 
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4. Rapportering 

Som underlag för överenskommelse om eventuell förlängning av avtalet, skall 
Bohusläns Villan senast 30 oktober 2017 för Kommunen rapportera hur planerna 
för byggnation framskrider. 

5. Ersättning 

Rätten att förmedla tomter inom området som omfattas av detta optionsavtal 
upplåts utan ersättning under avtalsperioden. 

6. Överlåtelse 

Optionsavtalet får inte utan Kommunens godkännande överlåtas till annan part. 

7. Försäljning 

Vid försäljning skall tomterna överlåtas fria från penninginteckningar 

 

Detta optionsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit 
var sitt. 

 

 

För Munkedals kommun  För Bohusläns Villan i Munkedal AB 

Munkedal 2017 -  Munkedal 2017- 

 

……………………………..  ……………………………………                            
Åsa Karlsson                                                                                        
Kommunstyrelsens ordförande                                                                        

 

……………………………..   ……………………………………   
Håkan Sundberg              
Kommunchef  
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  2017-08-21 Dnr: KS 2017-368
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Centrumskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 
projekteringen av om- och tillbyggnad av Centrumskolan, inkluderande kök, ny 
förskola och skola 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa årliga 
driftskostnader för skolverksamheten 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förslag på användningsområde för nuvarande förskolebyggnad. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2017-04-27 §37 att befintlig skolstruktur 
beträffande skolornas placering behålls. 
 
Tidigare har KF (juni 2016) beslutat om köksombyggnad och ny förskola vid 
Centrumskolan för ca 20 mnkr under åren 2017-2018. Som en följd av 
skolutredningen har projektering och andra förberedelsearbeten ”vilat”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag av KS att att godkänna 
förfrågningsunderlag och att godkänna anbud vid större entreprenader. Det är då 
också rimligt att KSAU godkänner projekteringsinriktningen 
 
Skolutredningen betonar behovet av upprustning av befintliga skolbyggnader. 
Satsningen på Centrumskolan, som utredningen pekar ut som mest angelägen har 
kostnadsbedömts till ca 40 mnkr. 
 
Förutsättningar 
Köket planeras och byggs om som ett tillagningskök. 
 
Förskolan har tidigare bedömts ha 4 avdelningar. Ny bedömning, bla pga ökat antal 
barn, bedöms nu behöva 5 avdelningar. 
 
Centrumskolan renoveras i sin helhet och anpassat bättre till modern pedagogik. 
 
Skolgården rustas upp. Den allmänna gc-vägen genom skolvägen ses över. 
 
Det allmänna biblioteket som finns i skolbyggnaden flyttas till Munkedals 
utvecklingscentrum. 
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Statistik över barn: 
     
Födelseår Munkedal Stale Dingle Hällevadsholm Hedekas  Totalt 
-11 38 35 22 8 18  121 
-12 59 36 21 14 15  145 
-13 46 28 19 7 14  114 
-14 37 36 18 20 15  126 
-15 42 30 21 6 12  111 
-16 38 21 18 14 15  106 
-17 13 11 5 4 9   42 
     
Totalt 273 197 124 73 98  765 

 
Inräknat i detta antal är alla folkbokförda barn samt 13 asylsökande som har allmän förskola 
(födda 2011 tom 2013)  
Övriga ev. asylsökande barn som bor i kommunen födda 2014 tom 2017 finns ej i vårt system 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kapitalkostnader för investeringen kommer att uppgå till ca 2200 tkr per år. Drift- 
och underhållskostnader tillkommer. Förvaltningen kommer att återkomma med 
redovisning av kostnaderna för att driva skola och förskola samt hur detta ska 
finansieras. 

Miljö 
Arbetsmiljön i skolan kommer att förbättras. Tillgängligheten till olika delar av 
verksamheten kommer att förbättras. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Aktuella personalgrupper samt elever kommer att involveras i planeringen. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-08-03 Dnr: KS 2017-340
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Yttrande – upphörande av underhåll på Lysekilsbanan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker ett upphörande av underhållet på Lysekilsbanan samt 
uppmanar Trafikverket att 

- erbjuda privata och kommunala intressen att överta banan 
- vid eventuellt beslut om nedläggning avlägsna spår, slipers mm 
- medverka till att banvallen kan utnyttjas för annat genom att överlåta 

”järnvägsfastigheten” till kommunerna 
 

Sammanfattning 
Trafikverket har översänt ett förslag att upphöra med underhåll på Lysekilsbanan till 
bl a Munkedals kommun för synpunkter. 
 
Bakgrunden är att Lysekilsbanan inte trafikerats med reguljär persontrafik sedan 
1983 och att ansträngningarna att öka godsmängderna inte lett till ökad trafik. På 
bandelen förekommer endast sporadisk trafik.  
 
Trafikverket kan, tidigast tre år efter beslut om upphörande av underhåll, besluta om 
nedläggning av Lysekilsbanan. 
 
Uppgifter från Lysekils Hamn har gjort gällande att det potentiellt finns stora 
godsmängder som lämpar sig för järnvägstrafik. Privata intressen i Hallinden har 
ansökt om att få anlägga en godsterminal. I detaljplanen för ”Logistikcentrum” vid 
Gläborg finns anslutning till Lysekilsbanan redovisad som en transportmöjlighet. 
 
Möjlighet finns för kommunala och privata intressen att ta över drift och underhåll av 
banan och finansiera detta via omfattande godstransporter. 
 
Nedlagda bandelar har på andra håll i landet blivit lyckade turistsatsningar. 
Lysekilsbanan skulle kunna bli en cykelled som lockar turister till området och som 
erbjuder en säker och tilltalande väg. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostsamt underhåll i förhållande till nuvarande trafik. Dock ingen kommunal kostnad. 

Miljö 
Ökad tågtrafik är önskvärt ur miljösynpunkt men förutsättningarna förefaller vara 
små. Lysekilsbanan kan bli en bra cykelled. 

Barnkonventionen 
Järnvägen som barriär försvinner vid en nedläggning. Möjligheten att röra sig fritt 
och säkert ökar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
Trafikverket 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-06-19 Dnr: KS 2017-308
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Ansökan om bidrag – Gadderöds skjutbana 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan från Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets om bidrag 
för åtgärder på skjutbanan i Gadderöd. 
 

Sammanfattning 
Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets har för avsikt att genomföra åtgärder på 
föreningens skjutbana på Gadderöd. Åtgärderna syftar till att minska buller och 
omgivningspåverkan. 
 
Munkedals kommun har inga anslag för denna typ av verksamhet. Åtgärderna bör 
därför finansieras genom bidrag från andra organisationer och avgift från de som 
utnyttjar skjutbanan. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga anslag finns för denna typ av verksamhet 

Miljö 
Buller från skjutbanan upplevs som störande 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets 
 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Samhällsbyggnadssektorn  
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  2017-05-08 Dnr: KS 2017-222
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Medborgarförslag – åtgärder mot störande fiskmåsar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
 

Sammanfattning 
Irene Barfoot Ekelund föreslår i ett medborgarförslag att fågelskrämmor placeras ut 
på strategiska platser för att minska upplevt obehag av fiskmåsar. 
 
Fiskmåsar har blivit allt vanligare i och i anslutning till tätorter. Äggen läggs i april-
maj och ruvas i 22-24 dagar. Därefter tar det ca 5 veckor innan ungarna är 
flygfärdiga. Fiskmåsarna lägger normalt en kull per år. 
 
Munkedals kommun och många andra fastighetsägare har avtal med 
saneringsföretag för åtgärder som kan minska olägenheter av tex fåglar i 
tätortsområden. Det kan gälla att riva bon, plocka eller picka ägg m fl åtgärder. 
 
Fågelskrämmor av rovfågelstyp är vanliga i tex småbåtshamnar. Den avskräckande 
effekten klingar av över tid eftersom fåglarna vänjer sig. Under den tid som 
fågelskrämman har effekt skräms alla fåglar, dvs även de som naturligt vistas i 
tätorter och som uppskattas av boende och de som vistas i området. 
 
Det är förvaltningens bedömning att vidtagna åtgärder minskar störningar från 
fiskmåsar men att minska dessa helt är inte möjligt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Viss insats av personal och inköp av material 

Miljö 
Färre fåglar i tätorterna uppskattas inte av alla 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Irene Barfoot Ekelund 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-05-17 Dnr: KS 2017-259
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Bygga hyresrätter genom allmännyttan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen om nybyggnation från Munkbo AB 

Sammanfattning 
Munkedals kommun har vid extra bolagsstämma i oktober 2016 överlämnat 
utredningsuppdraget- bygga hyresrätter genom allmännyttan- till Munkbo AB. 
Munkbos styrelse har 2017-05-12 § 51 behandlat ärendet. 
 
I Munkedals kommun finns byggklara tomter för flerbostadshus på Brudås (5st), 
Vadholmen, vid Bruksskolan, Tegelverket, Allmänna vägen i Dingle, vid 
järnvägsstationen i Hällevadsholm, vid Hensbacka (privat) samt utmed 
Cyklamenvägen i Hedekas. 
 
Detaljplanearbete för nya flerbostadstomter pågår på Vadholmen, i Örekilsparken 
och på Åsen vid Saltkällan (privat). 
 
Diskussioner med olika byggherrar om att förvärva mark för byggnation pågår 
avseende Vadholmen och Tegelverket. Byggnation påbörjas med stor sannolikhet 
under 2017. Flera byggherrar har dessutom anmält intresse för pågående planarbete 
på Vadholmen och i Örekilsparken. 
 
Av betydelse för synen på den framtida hyresmarknaden är vissa planerade projekt i 
närområdet. Tex så planerar Preemraff en större utbyggnad där drygt 2000 personer 
är inblandade under utbyggnaden som ger ca 200 nya arbetstillfällen under drift. 
DILABs satsning på större lager bedöms ge ca 30 nya arbetstillfällen och andra 
eventuella företagsetableringar kan ge ytterligare arbetstillfällen. Dessa människor 
behöver någonstans att bo. 
 
SABO och SKL har genomfört upphandlingar av en rad ”typhus” som bostadsbolag 
kan avropa. Detta avrop avser byggnad över bottenplatta. Mark, markarbeten, 
bottenplatta, anslutningsavgifter byggherrekostnader mm tillkommer. Priset för 
dessa upphandlingar bedöms ligga ca 25% under marknadspris vid en enskild 
upphandling. 
 
Munkbo ser gärna att nya lägenheter uppförs eftersom behovet bedöms stabilt under 
kommande åren. Förvaltningen delar uppfattningen att det behövs fler lägenheter. 
Förvaltningen ser fördelar med att privata fastighetsbolag uppför och hyr ut 
bostäder. Denna utveckling bör följas noga och tomter för flerbostadshus bör bjudas 
ut på marknaden. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommer att redovisas särskilt beroende på vad som blir aktuellt 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
Munkbo AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-08-15 Dnr: KS 2017-369
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Godkännande av hyresavtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat hyresavtal för Munkbos fd 
kontor. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att lämna externa hyresavtal då dessa löper ut. Som 
ett led i att förbereda för detta och för att viss verksamhet är trångbodd har ett nytt 
hyresavtal tecknats med Munkbo AB avseende Munkbos tidigare kontor. Den 
verksamhet som planeras flyttas dit är Omsorgssektorns ”försörjningsstöd” och 
”missbruksenheten”. Viss ombyggnad – av en toalett och två nya dörrar för att 
begränsa tillgängligheten – erfodras. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Hyran finansieras av sektor omsorg och leder initialt till högre kostnader. 
Kostnaderna sjunker när externa lokaler lämnas under juni 2019. Kostnaderna 
finansieras av sektor omsorg inom ram. 

Miljö 
Besök till verksamheten blir mindre publik. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Ombesörjs av Omsorgssektorn 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 

 
 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2017-06-21   

 
     Dnr: KS 2017-260 
  
 
 
    Kommunstyrelsen 
     

Tillgänglighetsinventering 
 
Kommunstyrelsen återremitterade 2017-06-14 Munkbos tillgänglighetsredovisning 
dels för att inventeringen inte bifogats och dels för att inventeringen även ska ta 
hänsyn till syn och hörsel. 
 
Det finns i Munkbos bostadsbestånd inga särskilda åtgärder för att underlätta för 
personer med syn- eller hörselnedsättningar. 
 
Inventeringen bifogas. 
 
 

Mats Tillander 
VD 
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  2017-05-17 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Tillgänglighetsinventering Munkbo 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav juni 2015 Munkbo AB i uppdrag att genomföra en 
tillgänglighetsinventering av bolagets samtliga lägenheter. Munkbos styrelse har 
2017-05-02 §52 godkänt redovisningen.  
 
Inventeringen har genomförts enligt principen ”utifrån och in”, dvs entreer, 
trappor/hiss, dörröppnare och antal tillgängliga lägenheter. Resultatet framgår av 
bifogad sammanställning. 
 
Totalt bedöms 195 av Munkbos 546 lägenheter vara tillgängliga för rörelsehindrade. 
De geografiska förhållandena utanför byggnadens närområde har inte bedömts. 
Inom Munkbos fastighetsbestånd finns det 11 hissar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Att förbättra tillgängligheten är i många fall kostsamt och konkurrerar med insatser 
för förbättrat underhåll. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Munkbo AB 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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Trappsteg till entren hiss trappsteg till lägenhet aut dörröppn entredörr TILLGÄNGLIGT?

Vadholmsvägen 24 1 nej 1vån7/2vån18 nej NEJ

Vadholmsvägen 26 1 nej 1vån7/2vån18 nej NEJ

Centrumtorget 4C 0 ja 0 ja JA 33 lgh

Centrumvägen 5 0 ja 0 ja JA 32 lgh

Centrumvägen 6A 0 ja 0 nej JA 9 lgh

Centrumvägen 6B 0 nej 8 nej NEJ

Centrumvägen 6C 0 nej 8 ja/nej NEJ

Centrumvägen 6D 0 ja 0 ja JA 12 lgh

Centrumvägen 8 0 ja 0 ja JA 11 lgh

Centrumvägen 10A 0 ja 0 ja JA 11 lgh

Centrumvägen 10B 0 nej 8 NEJ

Centrumvägen 10C 0 nej 8 NEJ

Centrumvägen 10D 0 ja 0 JA 12 lgh

Centrumvägen 12A 0 ja 0 JA 9 lgh

Centrumvägen 12B 0 ja 0 JA 4 lgh

Centrumvägen 14A 0 ja 0 ja JA 6 lgh

Centrumvägen 14B 0 nej 8 nej NEJ

Brudåsvägen 14 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ

Brudåsvägen 16 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ

Brudåsvägen 18 0 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej JA ingen lgh

Brudåsvägen 20 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ

Brudåsvägen 22 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej JA 6 lgh via loftgång

Brudåsvägen 24 0 ja 1vån0/2vån16/3vån16 nej JA 7 lgh

Brudåsvägen 26 1 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej JA 4 lgh via loftgång

Brudåsvägen 28 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ

Brudåsvägen 30 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ

Brudåsvägen 32 2st.finns ramp. nej 1vån0/2vån16/3vån16 ja JA 2 lgh

Brudåsvägen 34 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ

Brudåsvägen 36 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ

Brudåsvägen 38 2 nej 1vån0/2vån16/3vån16 nej NEJ
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Ö Jonsäng 2 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 4 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 6 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 8 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 14 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 16 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 18 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 20 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 22 1 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 30 0 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 32 0 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 34 0 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 36 0 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 38 0 nej 7 NEJ

Ö Jonsäng 40 1 nej 7 NEJ

V Jonsäng 3 0 nej 16 nej JA 2 lgh

V Jonsäng 5 0 nej 16 nej JA 2 lgh

V Jonsäng 7 0 nej 16 nej JA 2 lgh

V Jonsäng 9A 1 nej 7 nej NEJ

V Jonsäng 9B 0 nej 0 nej JA 2 lgh

V Jonsäng 11A 1 nej 7 nej NEJ

V Jonsäng 11B 0 nej 0 nej JA 2 lgh

V Jonsäng 13 1 nej 7 nej NEJ

V Jonsäng 15 1 nej 7 nej NEJ

Lantgårdsgatan 2A 15 nej nej NEJ

Lantgårdsgatan 2B 0 nej nej JA 1 lgh

Lantgårdsgatan 2C 0 nej nej JA 1 lgh

Lantgårdsgatan 2D 0 nej nej JA 1 lgh

Lantgårdsgatan 2E 0 nej nej JA 1 lgh

Lantgårdsgatan 2F 0 nej nej JA 1 lgh
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Lantgårdsgatan 2G 0 nej nej JA 1 lgh

Lantgårdsgatan 2H 0 nej nej JA 1 lgh

Lantgårdsgatan 2I 0 nej nej JA 1 lgh

Lantgårdsgatan 2J 14 nej nej NEJ

Anemonvägen 3 2 nej nej NEJ

Anemonvägen 5 2 nej nej NEJ

Anemonvägen 7 2 nej nej NEJ

Anemonvägen 4                                       0/2nej nej JA 1 lgh

Anemonvägen 6 2 nej nej NEJ

Anemonvägen 8 2 nej nej NEJ

Anemonvägen 10                                       0/2nej nej JA 1 lgh

Begoniavägen 3 2 nej nej NEJ

Begoniavägen 5 2 nej nej NEJ

Begoniavägen 7 2 nej nej NEJ

Begoniavägen 2 2 nej nej NEJ

Begoniavägen 8 2 nej nej NEJ

Begoniavägen 10 2 nej nej NEJ

Cyklamenvägen 3 2 nej nej NEJ

Cyklamenvägen 5 2 nej nej NEJ

Cyklamenvägen 7 2 nej nej NEJ

Dahliavägen 3 3 nej nej NEJ

Dahliavägen 4 0 nej nej JA 1 lgh

Dahliavägen 5 3 nej nej NEJ

Dahliavägen 6 2 nej nej NEJ

Dahliavägen 7 0 nej nej JA 1 lgh

Dahliavägen 8 2 nej nej NEJ

Dahliavägen 9 0 nej nej JA 1 lgh

Dahliavägen 10 2 nej nej NEJ

Åkersbergsvägen 12 2 nej nej NEJ

Åkersbergsvägen 4 1 nej nej NEJ

Åkersbergsvägen 6 1 nej nej NEJ

Åkersbergsvägen 8 1 nej nej NEJ

306



Åkersbergsvägen 10 0 nej nej JA 1 lgh

Åkersbergsvägen 2                                       0/1nej nej JA 1 lgh

Torgvägen 12 0 nej nej JA 4 lgh

Torgvägen 14 0 nej nej JA 4 lgh

Dinglevägen 5                                       0/1nej nej JA 4 lgh
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  2017-06-05 Dnr: KS 2017-227
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Margot Stelling 
Enhetschef  
Rehabenheten  

Förlängning av Samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel i Västra Götaland 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal i enlighet med förslag, 
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2017-10-01 – 2020-09-30. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget. 

Sammanfattning 
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso– och 
sjukvårdsansvaret enligt Hälso– och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom 
hjälpmedelsförsörjningen. Samarbetsavtalet för försörjning av personligt förskrivna 
hjälpmedel, (Samarbetsavtalet) gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och är 
tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen(VGR). Utförare är 
Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. Om 
en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande 
avtal 2017-10-01.  
 
Under hösten 2016 har en utvärdering gällande perioden 2015-10-01 t o m 2016-09-
30 genomförts. Syftet med utvärderingen av Samarbetsavtalet var att utvärdera 
effekten av nuvarande Samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade 
försörjningsmodellen samt att ta fram ett underlag inför beslut om framtida 
försörjningsmodell. 
  
Samarbetsavtalet har inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 mnkr och 
Hjälpmedelscentralen redovisar ett positivt resultat för perioden. Det innebär att en 
återbetalning har gjorts (Munkedals kommun ca 20 tkr). Uppföljningsrapporterna har 
stämts av i den inom samarbetsorganisationen inrättade ekonomigruppen. 
Ekonomerna som representerar koncernstab hälso- och sjukvård respektive 
kommunsidan framförde inga synpunkter på att något såg avvikande ut i rapporterna 
från Hjälpmedelscentralen.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. Avtalet är kostnadsneutral för Munkedals kommun. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     
Rickard Persson Håkan Sundberg 
Sektorschef Kommunchef 
Omsorg  
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Beslutet expedieras till: 
Kommunchef: Socialchef: Avdelningschef VoÄ: Avdelningschef Stöd: Enhetschef 
Rehabenheten: MAS. 
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2016-11-25 
Ledningsrådet för hjälpmedel 
Koncernstab hälso- och sjukvård 
VästKom 
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Sammanfattning 
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och 
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom 
hjälpmedelsområdet. Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna 
hjälpmedel, (Samarbetsavtalet) gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och 
är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR). 
Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra 
Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte 
tecknas upphör innevarande avtal 2017-10-01.  
 
Under hösten 2016 har en utvärdering gällande perioden 2015-10-01 t o m 2016-
09-30 genomförts. Syftet med utvärderingen av Samarbetsavtalet var att utvärdera 
effekten av nuvarande Samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade 
försörjningsmodellen samt att ta fram ett underlag inför beslut om framtida 
försörjningsmodell.  
 
Förskrivarna upplever i det stora hela att patientsäkerheten avseende 
leveranskvalitet är mycket god och resultaten visar att Hjälpmedelscentralen 
uppfyller kraven gällande leveranstider. I enkätsvaren från förskrivarna framgår 
att de i övervägande grad upplever att tillgängligheten till konsultation och 
avhjälpande/akut avhjälpande underhåll är tillfredsställande.  
 
I instruktionen till felrapportering i webSesam definieras dåligt bemötande som 
otrevligt eller oförskämt bemötande som fått beställare och/eller patient att känna 
sig missförstådd och/eller kränkt. Av de som svarade upplever övervägande delen 
att Hjälpmedelscentralens bemötande är mycket gott.  
 
Samarbetsavtalet har inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 mnkr och 
Hjälpmedelscentralen redovisar ett positivt resultat för perioden. Det innebär att 
en återbetalning kommer att göras. Uppföljningsrapporterna har stämts av i den 
inom samarbetsorganisationen inrättade ekonomigruppen. Ekonomerna som 
representerar koncernstab hälso- och sjukvård respektive kommunsidan framförde 
inga synpunkter på att något såg avvikande ut i rapporterna från 
Hjälpmedelscentralen. 
 
Den juridiska bedömningen från både VGR och kommunsidan är att det inte 
föreligger några juridiska hinder för ett fortsatt samarbetsavtal gällande 
försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel.  
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer Ledningsrådet för hjälpmedel att 
samarbetsavtalet ska fortsätta. Ledningsrådets rekommendation är att parterna 
tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 2017-10-01. Senast tolv månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen 
part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget.  Avtalsvård med 
kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet ska 
genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning ska 
göras vart tredje år. 
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Inledning 
Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel, 
(Samarbetsavtalet) gäller för perioden 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 och är 
tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Utförare är 
Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. 
Denna utvärdering omfattar perioden 2015-10-01 t.o.m. 2016-09-30. 
 
Utvärderingen är gjord på initiativ av den politiska beredningsgruppen för 
hjälpmedelsfrågor som ansvarar för att bevaka gällande avtalstider och för att i god tid 
initiera arbetet med att ta fram ett nytt avtal, oavsett avtalsform. Om en ny 
överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal 2017-10-
01. Enligt Samarbetsavtalet ansvarar Ledningsrådet för hjälpmedel för uppföljning och 
värdering av samarbetsavtalet.  

Syfte 

Syftet med utvärderingen av Samarbetsavtalet är att: 
• Utvärdera effekten av nuvarande Samarbetsavtal i relation till den tidigare 

upphandlade försörjningsmodellen.  
• Ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell.  

Metod 

Utvärderingen omfattar perioden 2015-10-01 t.o.m. 2016-09-30. Den grundas dels 
på statistik och andra uppgifter inhämtade från Hjälpmedelscentralen, där kvalitet 
och ekonomi är ingående delar, dels på fyra olika enkäter till vårdgivare och andra 
intressenter. Enkäter har skickats ut till följande målgrupper inom Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna, se tabell 1.  
Underlag har också inhämtats från mötesanteckningar inom 
samarbetsorganisationen, jurister inom VGR och kommun samt från 
patientnämnderna i Västra Götaland.  
 
Tabell 1. Sammanställning över enkätutskick och svarsfrekvens.  

Målgrupp Antal utskickade 
enkäter 

Antal 
svar 

Kommentar 

Förskrivare 
(Vårdperspektiv) 

3965 (3225) 1357 (42 %) 740 st. bortfall p.g.a. 
felaktiga adresser 

Representanter inom 
samarbetsorganisationen 
(Samarbete ur huvudmännens 
perspektiv) 

94 56 (60 %) Ledningsrådet för 
hjälpmedel, 
Hjälpmedelsforum, 
beredningsgrupper 

Rådet för funktionshinderfrågor 
(Brukarperspektiv) 
 

11 5 (45 %)  

Andra intressenter1 
(Huvudmännens 
perspektiv) 

160 namngivna 
personer samt 
öppna enkäter 

83 Osäker svarsfrekvens, då 
de öppna enkäterna 
förmedlades via 
kontaktpersoner 

1 SRO, LiSA, Verksamhetschefer enligt HSL i kommuner och primärvården, Ledningsgrupper på samtliga sjukhus, 
Verksamhetschefer inom Habilitering & Hälsa, Ledningsgrupp VGK, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Regionstyrelsen, 
VästKoms styrelse, ordförande i respektive kommunstyrelse. 
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Resultat 

Kvalitetsuppföljning 

I syfte att underlätta för läsaren redovisas under denna rubrik kvalitetsuppföljning 
från såväl Hjälpmedelscentralen som genomförd enkätundersökning ur ett 
vårdperspektiv. I resultatet redovisas Hjälpmedelscentralens kontinuerliga 
kvalitetsuppföljningar på årsbasis. Data för de första tre månaderna av 
Samarbetsavtalet (Q4 2015) ingår inte i redovisningen, på grund av tekniska 
problem med att få fram tillförlitliga data för denna period. Mer information finns 
i bilaga 1, bild 1. En jämförelse mellan Q1 – Q3 för 2015 (tidigare avtal) och 
2016 (Samarbetsavtal) redovisas där det finns jämförbara uppgifter. 

Patientsäkerhet 

Hjälpmedelscentralens uppföljning 
Enligt Samarbetsavtalet ska Hjälpmedelscentralen tillgodose att patientens behov 
av ett funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs. Detta följs upp via kontinuerliga 
uppföljningar av inrapporterade medicintekniska avvikelser. En medicinteknisk 
avvikelse är en negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter. 
Under Q1-Q3 2016 har Hjälpmedelscentralen fått kännedom om 30 
medicintekniska avvikelser som rapporterats från vårdgivare, se bilaga 1, bild 2. 
Under samma period 2015 inrapporterades 20 medicintekniska avvikelser, se 
bilaga 1, bild 3. Utifrån tillgängliga uppgifter går det inte att koppla någon av de 
medicintekniska avvikelserna till Hjälpmedelscentralens utförande av tjänsterna i 
Samarbetsavtalet.   

 
Även leveranskvalitet kan påverka patientsäkerheten. Med leveranskvalitet avses 
att leveransen är komplett och stämmer med beställning, att leverans görs till rätt 
adress, att produkten är hel och ren och att montering, avhjälpande underhåll, 
anpassning och specialanpassning utförts rätt. Tabell 2. visar en jämförelse av 
antal felrapporter avseende leveranskvalitet mellan 2015 och 2016. För 2016 var 
felprocenten i förhållande till totalt antal levererade orderrader 0,3 %. Eventuella 
konsekvenser för patienten framkommer inte i den rapportering som finns 
tillgänglig utifrån felrapporterna.  
 
Tabell 2. Antal felrapporter med bäring på leveranskvalitet.  
Inrapporterade felrapporter kopplade till 
leveranskvalitet under Q1 – Q3 

Antal 
2015 

Antal 
2016 

Utebliven, sen leverans av order 304 320 
Ej komplett leverans 322 396 
Trasigt gods vid leverans 312 362 
Levererad vara stämmer ej med specifikation 322 271 
Utebliven hämtning 117 160 
Leverans till fel adress 96 135 
Smutsigt gods vid leverans 23 28 
Brist i buffertförråd (automatpåfyllnad) 8 17 
Anmärkning på uppackning i buffertförråd 13 14 
Totalt 1517 1703 
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Vårdperspektiv 
Förskrivarna angav på en skala hur de som helhet upplever patientsäkerheten 
avseende leveranskvalitet. Svaren fördelade sig enligt figur 1. Av de 1357 som 
svarade angav 72 % procent värde 7 eller högre.  
 

 
Figur 1. Förskrivares upplevelse av leveranskvalitet. 

På frågan om de upplever skillnad gällande leveranskvaliteten jämfört med 
tidigare avtal svarade 155 av 1357 förskrivare ja. I förskrivarnas kommentarer till 
denna fråga framgick att 35 ansåg att leveranskvaliteten förbättrats och 38 ansåg 
att leveranskvaliteten försämrats, och av dessa nämnde drygt hälften att de 
förändrade kraven på leveranstid medför en försämring. 

Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet innebär andel leveranser av beställda produkter och/eller 
tjänster inom avtalad tid.  
 
Enligt tidigare avtal:  
• Avtalad tid för leverans var 5 dagar för A-leverans och 15 dagar för B-leverans i 

tidigare avtal.  
• Målet för leveranssäkerhet var 98 % 
• Andel akuta leveranser av hjälpmedel inom A-sortiment som utförts inom 24 timmar 

från mottagen beställning ska vara 98 %. 

Enligt Samarbetsavtalet:  
• Avtalad tid 7 dagar för A-leverans och 17 dagar för B-leverans  
• Målet för leveranssäkerhet är 98 %. 
• Andel akuta leveranser av hjälpmedel inom A-sortiment som utförts inom 24 timmar 

från mottagen beställning ska vara 100 %.  
 

Hjälpmedelscentralen uppföljning 
För Q1-Q3 2016, uppfylldes målet förutom för A-leverans Q1. På A- och B-
artiklar är leveranssäkerheten över målnivån ackumulerat 2016. På akuta 
beställningar är utfallet strax under målnivån. Målet uppfylldes för Q1-Q3 2015. 
För mer information se, bilaga 1, bilderna 4-9. 
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Vårdperspektiv 
På frågan om leveranssäkerhet markerade förskrivarna på en skala hur de som 
helhet upplever leveranssäkerhet gällande produkter. Svaren fördelade sig enligt 
figur 2. Knappt 70 % angav värde 7 eller högre.  
 

 
Figur 2. Förskrivares upplevelse av leveranssäkerhet. 

På frågan om de upplever skillnad gällande leveranssäkerhet jämfört med tidigare 
avtal svarade 144 av 1357 förskrivare ja. Nästan 60 % av de som svarat kunde 
inte bedöma om de upplever någon skillnad jämfört med tidigare avtal.  
I förskrivarnas kommentarer till denna fråga framgick att 24 ansåg att 
leveranssäkerheten förbättrats och 66 ansåg att leveranssäkerheten försämrats, och 
av dessa nämnde drygt hälften att de förändrade kraven på leveranstid i 
Samarbetsavtalet medför en försämring. Man saknar även den s.k. skuggtur som 
fanns i det förra avtalet och som innebar att en extra leverans gjordes ett par dagar 
efter den ordinarie turen. 

Tillgänglighet 

Hjälpmedelscentralens uppföljning 
Med tillgänglighet avses Hjälpmedelscentralens tillgänglighet avseende telefon-, 
öppethållande- och mottagningstider för konsultation/utprovning och avhjälpande 
underhåll.  
 
Måltalet för telefontillgängligheten till kundtjänst är att 80 % av samtalen 
besvaras inom 5 minuter. Tillgängligheten/servicegraden ligger mellan 90-92 %, 
vilket är på samma nivå som i tidigare avtal, se bilaga 1 bild 10-11. 
 
Vid akuta behov ska konsultations-/utprovningstid erbjudas inom 5 vardagar, 
vilket har uppnåtts under Q1 – Q3 2016, När det gäller tillgängligheten till 
konsultations-/utprovningstider ska dessa erbjudas inom 15 vardagar efter 
mottagen beställning. Hjälpmedelscentralen har under Q1-Q3 2016 inte nått upp 
till detta mål för konsultation. Bilaga 1, bild 12 visar tillgänglighet till 
konsultation. 
 
Enligt tjänstespecifikationen ska avhjälpande underhåll påbörjas inom 3 vardagar 
efter mottagen beställning och vara genomförd inom 10 vardagar. Akut 
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avhjälpande underhåll under vardagar ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 
arbetstimmar efter mottagen beställning. Jourreparation (= ej vardagar) ska göras 
med maximalt 5 timmars inställelsetid, vilket uppnåtts för Q1 och Q2, men inte 
för Q3. Andel utfört akut underhåll och avhjälpande underhåll når inte upp till 
måltalet 100 %. I bilaga 1, bild 13 visas utfallet gällande utfört underhåll. Det går 
inte att göra en direkt jämförelse för andel utförda underhåll med tidigare avtal då 
leveranskraven inte är de samma.  
 
Vårdperspektiv 
Enkätfrågor om tillgänglighet var uppdelade på telefontillgänglighet, 
tillgänglighet avseende konsultation samt avhjälpande underhåll.  
 
Gällande telefontillgänglighet angav 65 % av förskrivarna ett värde som var 7 
eller högre (figur 3).  

 
Figur 3. Förskrivares upplevelse av telefontillgänglighet. 

 
Gällande tillgänglighet till konsultation angav 40 % av förskrivarna ett värde som 
var 7 eller högre (figur 4). 50 % kunde inte bedöma tillgänglighet till 
konsultation. 
 

 
Figur 4. Förskrivares upplevelse av tillgänglighet till konsultation. 
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49 % av förskrivarna angav värde 7 eller högre avseende tillgänglighet till 
avhjälpande underhåll (figur 5). 41 % kunde inte bedöma tillgängligheten till 
avhjälpande underhåll. 

 
Figur 5. Förskrivares upplevelse av tillgänglighet till avhjälpande underhåll. 

 
Det var få som upplevde skillnad i tillgänglighet avseende telefon-, 
öppethållande- och mottagningstider för konsultation/utprovning och avhjälpande 
underhåll mot tidigare avtal. 
 

Bemötande 

I instruktionen till felrapportering i webSesam definieras dåligt bemötande som 
otrevligt eller oförskämt bemötande som fått beställare och/eller patient att känna 
sig missförstådd och/eller kränkt.  
 
På frågan om Hjälpmedelscentralens bemötande angav 70 % av förskrivarna ett 
värde på 7 eller högre. Svaren fördelade sig enligt figur 6.  
 

 
Figur 6. Förskrivares upplevelse av bemötande 

696 av de 1357 förskrivare som svarat på enkäten kunde inte bedöma om de 
upplevde någon skillnad i bemötande jämfört med tidigare avtal.  
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Övriga synpunkter 

Enkäten till förskrivarna avslutades med en fråga där det fanns möjlighet att 
lämna övriga synpunkter, vilket 258 personer gjorde. Synpunkterna har sorterats i 
kategorier. Här redovisas en sammanfattning av de synpunkter som bedöms vara 
av betydelse för utvärderingen av samarbetsavtalet. Materialet i sin helhet 
kommer att användas som underlag för utvecklingsarbete under pågående 
avtalstid. 
 
Flest synpunkter fanns inom kategorin Beröm. Även inom kategorierna 
Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel, Leveranstider, IT-stöd samt inom 
kategorin Kan inte svara, lämnades många synpunkter. 
 
Beröm 
Här lämnades synpunkter på olika saker som man tycker fungerar bra. Gott 
bemötande togs upp i 15 av de 54 kommentarerna, snabb service i 12 
kommentarer. 28 kommentarer lyfte fram att man får god hjälp från 
Hjälpmedelscentralen.   
 
Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel 
Många tog upp det som även lämnats som kommentarer till de specifika frågorna 
om leveranskvalitet; att det ibland brister. Det fanns även en mängd synpunkter på 
att hämtning av hjälpmedel från både enheter och boende (ordinärt respektive 
särskilt) inte fungerar optimalt. Man påtalade bland annat brister i 
kommunikationen mellan transportör och beställare av tjänsten. 
 
Leveranstider 
Även här återkom synpunkter som togs upp som kommentarer till frågan om 
leveranssäkerhet. I stort sett alla synpunkter handlade om att leveranstiderna 
enligt ställda krav är för långa. 
 
IT-stöd 
Trots att frågor inte ställdes om IT-stödet webSesam lämnades ett stort antal 
synpunkter på detta. Synpunkterna gällde framförallt att systemet inte är 
användarvänligt. Synpunkterna överlämnas till funktionskoordinator för IT-stödet, 
att användas som underlag i det kommande nationella arbetet med att förnya 
webSesam. 
 
Kan inte svara 
Denna kategori innehöll kommentarer med förklaringar på varför man inte tyckte 
att man kunde svara på frågorna i enkäten. Det kan vara att man inte arbetat på 
länge, inte förskriver hjälpmedel eller inte uppfattat att det är 
Hjälpmedelscentralen som är leverantör av de hjälpmedel man förskriver. Det 
fanns även de som uttryckte att de inte borde fått enkäten, eftersom man bedömde 
att man inte berörs av hur försörjningen fungerar inom Samarbetsavtalet. 
 
Övriga kategorier som innehöll kommentarer var Anpassning, Avhjälpande 
underhåll, Expertstöd och konsultation, Fakturering, Rekonditionering, 
Sortiment, Prissättning, Tillgänglighet, Rapportering av fel och avvikelser, 
Handbok/kostnadsansvar, Information/support samt Övrigt.  
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Dessa kategorier innehöll var och en ett fåtal synpunkter, och det är därmed svårt 
att hitta gemensamma nämnare att lyfta fram ur respektive kategori.  
 

Kvalitet ur ett brukarperspektiv 

Synpunkter inhämtade via rådet för funktionshinderfrågor 

Rådet för funktionshinderfrågor samlar företrädare för organisationer som främjar 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
 
Rådets representanter fick svara på följande fråga: Har du under det senaste året 
fått till dig synpunkter från dem du företräder på Hjälpmedelscentralens 
produkter, tjänster eller bemötande? 
 
Av de 5 personer som besvarade enkäten uppgav 3 att de under det senaste året 
fått till sig synpunkter från dem de företräder. Synpunkterna gällde möjligheterna 
till jourreparation för vissa produkter, väntetider, anpassning av hjälpmedel samt 
att det fungerar bra. 

Uppgifter från patientnämnderna 

Västra Götalandsregionens patientnämnder har under perioden 2015-01-01 – 
2016-08-01 tagit emot 44 st ärenden som berör medicintekniska produkter. 
Samordningsfunktionen har tagit del av den dokumentation av dessa ärenden som 
patientnämnderna sammanställt och har i detta material inte funnit någon 
koppling till brister avseende Hjälpmedelscentralens verksamhet. 
 

Kostnadseffektivitet  

Hjälpmedelscentralen redovisar en jämförelse av totalkostnaden för 
hjälpmedelsförsörjningen i relation till antalet hjälpmedel mellan nuvarande 
samarbetsmodell och den tidigare upphandlade försörjningsmodellen.  
 
Hjälpmedelscentralens uppdrag enligt utvärderingsplanen var även att undersöka 
hur andra stora landsting hanterar distribution av hjälpmedel och vad Västra 
Götaland kan lära av detta.  

Ekonomi/nyckeltal, utveckling under avtalstiden 

Resultatet visar en prissänkning av hyrespriser 160701. På månadsbas har 
hyrespriser (exkl. buffertförråd) sänkts från ca 34 mnkr (okt -15) till 33,7 (sept. -
16) detta trots en volymökning på 2,6 %. Per hjälpmedel innebär detta en 
prissänkning i snitt med ca 3,3 %. Figur 7 visar fakturering per månad, snittpris 
per hjälpmedel och utvecklingen av antal uthyrda huvudhjälpmedel. I bilaga 2 
redovisas ekonomiskt resultat för perioden 151001 – 160930. 
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Figur 7. Fakturering, hyrespris och antal uthyrda hjälpmedel över tid. 

 

Ekonomi/nyckeltal, jämförelse mot tidigare år i tidigare avtal 

Samarbetsavtalet har inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 mnkr. 
Resultatet för Hjälpmedelscentralen har för perioden varit +16 mnkr mot budget. 
Orsak till detta är bl. a lägre lönekostnader på grund av att tillsättningen av 
vakanta tjänster tagit längre tid en beräknat. Transportkostnaderna har också 
minskat på grund av effektiviseringar. 
 
I jämförelse med tidigare avtal har en volymökning skett på 3,7 % gällande 
huvudhjälpmedel vilket mätts som en jämförelse mellan volymen under hela 
september månad 2015 och hela september månad 2016. 
 
Totalt sett har förhyrda huvudhjälpmedel, tillbehör, försäljning av varor och 
tjänster ökat 10 % samtidigt som de 74 mnkr i kostnadssänkning inneburit lägre 
kostnader mot tidigare avtal med ca 14 %. Jämförelse mellan perioderna 141001 - 
150930 och 151001 – 160930 återfinns i bilaga 3. 
 
Jämförelsetal mellan Landsting  
Hjälpmedelscentralen har skickat ut underlag med frågeställningar och 
jämförelsematerial till Region Skåne samt Stockholms läns landsting. Avsikten 
var att göra jämförelser om återanvändningsgrad, månadshyra per hjälpmedel 
samt kostnad för hjälpmedel per invånare. Detta för att kunna dra lärdomar om 
VGRs effektivitet och kostnadsnivå.  
 
Efter diskussion med representanter i Stockholm och Skåne konstaterar 
Hjälpmedelscentralen att kostnadsjämförelser inte är möjligt. Det finns för många 
felkällor. Några av dessa är att de olika hjälpmedelscentralerna individmärker 
hyresprodukter på olika sätt, gränsen mellan vad som är hyresprodukt eller 
köpprodukt är olika, prisbild och kostnad är framräknad på olika sätt. Även 
regelverk, egenansvar och betalningsmodeller skiljer sig åt.  
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Samarbetet ur huvudmännens perspektiv 

Vårdgivarnas medverkan inom samarbetsorganisationen 

I de tre fasta beredningsgrupperna har representationen varit god och jämn, och 
vakanta platser har besatts inom rimlig tid. I Hjälpmedelsforum har den offentliga 
primärvården valt att bara tillsätta 1 av 5 platser, i övrigt har vakanser varit 
kortvariga. Representationen i Ledningsrådet för hjälpmedel har under avtalstiden 
inte varit fulltalig. VGR har endast tillsatt 3 av 5 platser. Koncernstab hälso- och 
sjukvård genom vice ordförande i Ledningsrådet har försökt att få representanter 
utsedda, bland annat genom att ta upp frågan i stabschefsnätverket inom VGR. 
 
Controller ingår inte i samarbetsorganisationen, men redan inför avtalsstart 
identifierades behov av tillgång till denna expertkunskap. För VGR finns 
ekonomresurs från Koncernstab hälso- och sjukvård tillgänglig sedan februari 
2016. Ledningsrådet beslutade 2016-09-01 att tillskapa en ekonomigrupp vars 
övergripande uppdrag är att förstärka samarbetsorganisationen med samlad 
kompetens inom ekonomiområdet. Gruppen består av nämnda ekonom från VGR, 
för VGK controller från en av kommunerna, ekonom samt prissättningsansvarig 
från Hjälpmedelscentralen och utvecklingsledarna i samordningsfunktionen.  
 

Vårdgivares syn på transparens 

Representanter i Ledningsrådet för hjälpmedel, beredningsgrupp Handbok och 
sortiment, beredningsgrupp Avtal och utveckling, beredningsgrupp för IT-stöd, 
politisk beredningsgrupp samt Hjälpmedelsforum har gett sin syn på hur de 
upplever transparens, möjlighet till inflytande samt samarbetsorganisationens 
effektivitet genom en enkät. Av de 56 personer som besvarade enkäten arbetar   
75 % inom kommunal verksamhet och 25 % inom Västra Götalandsregionen. 
Även privata utförare från både kommun och VGR gavs möjlighet att svara på 
enkäten. 
 
Representanterna inom samarbetsorganisationen angav i enkäten hur de som 
helhet upplevde transparensen avseende innehållet i och utvecklingen av 
Samarbetsavtalet. Svaren fördelade sig enligt figur 8. 71 % angav värde 7 eller 
högre.  

 
Figur 8. Representanters upplevelse av transparens. 
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Andra intressenters syn på transparens  

Av de 83 intressenter (se Metod, sid 3) inom kommunal verksamhet och inom 
Västra Götalandsregionen som svarade på utskickad enkät var det 85 % som 
uppgav att de kände till Samarbetsavtalet för försörjning av personliga 
hjälpmedel. Av dessa var 74 % tjänstemän och 26 % politiker. På frågan om hur 
de som helhet upplevde transparensen avseende innehållet i och utvecklingen av 
Samarbetsavtalet fördelade sig svaren enligt figur 9. Knappt 30 % angav värde 7 
eller högre. Drygt 40 % svarade att de inte kunde bedöma transparensen. 

 
Figur 9. Övriga intressenters upplevelse av transparens. 

Vårdgivares syn på inflytande 

På frågan om inflytande markerade representanterna inom 
samarbetsorganisationen på en skala hur de upplever möjligheten till inflytande i 
de forum inom samarbetsorganisationen där de är representanter. Svaren 
fördelade sig enligt figur 10. Av de som svarade angav 66 % värdet 7 eller högre. 
 

 
Figur 10. Representanters upplevelse av inflytande. 
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Vårdgivares syn på effektivitet 

Enkätfrågor om effektivitet var uppdelade i effektivitet avseende antal 
representanter (figur 11) i grupper samt effektiviteten avseende tidsåtgång (figur 
12). Hälften angav värde 7 eller högre både för effektivitet avseende antal 
representanter och avseende tidsåtgång i de forum inom samarbetsorganisationen 
där de är representanter. 
 

 
Figur 11. Representanters upplevelse av effektivitet avseende antal representanter. 

 
Figur 12. Representanters upplevelse av effektivitet avseende tidsåtgång. 

 

Övriga synpunkter  

Av de ca 30 övriga synpunkter som lämnats i enkäterna av representanter inom 
samarbetsorganisationen och av andra intressenter, framgick att man överlag vill 
ha kvar en sammanhållen hjälpmedelsförsörjning; man ”ser ett stort värde av 
fortsatt samarbetsavtal och en fortsatt sammanhållen hjälpmedels försörjning”. 
Positiva kommentarer som lämnats gäller bland annat att begagnade produkter 
används i högre utsträckning samt att samarbetsavtalet ger kvalitet och trygghet 
och verkar vara ekonomiskt fördelaktigt. Någon menade dock att 
Samarbetsavtalet inte har gett effekt i hjälpmedelsfakturorna som utlovats. 
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Synpunkter gällande utveckling och förbättring rörde bland annat behov av 
gemensam förskrivarutbildning inom ramen för samarbetsavtalet. Det fanns också 
synpunkter på att framförallt Hjälpmedelsforums form och innehåll behöver 
förändras.  
 

Resultatanalys 

Det var ett stort bortfall i enkätsvaren. Det är svårt att veta orsaken till att många 
valde att inte svara, men då vi inte ser någon systematik i bortfallen bedömer vi 
att underlagen ger en representativ bild. 

Kvalitet (Patientsäkerhet, Leveranssäkerhet, Tillgänglighet) 

Kvalitet - Vad som fungerar bra 
En jämförelse av felrapporter i leveranskvalitet mellan 2015 och 2016 visar att 
antalet felrapporter med bäring på leveranskvalitet ökade från 1517 till 1703. För 
2016 var felprocenten i förhållande till totalt antal levererade orderrader 0,3 %. 
Samtidigt med avtalsstart infördes felrapportering via webSesam i stället för att 
man tidigare felrapporterade i ett helt annat system. Det innebar att det blev 
enklare för förskrivarna att rapportera fel, vilket kan ha bidragit till att antalet 
felrapporter ökade. 
 
Förskrivarna upplever i det stora hela att patientsäkerheten avseende 
leveranskvalitet är mycket god. 
 
Avtalad tid för A-leverans respektive B-leverans är i Samarbetsavtalet längre än i 
tidigare avtal. Exempelvis ska A-leverans levereras inom 7 dagar mot tidigare 5 
dagar. Hjälpmedelscentralen har uppfyllt kraven för A- och B-leverans både inom 
tidigare och nuvarande avtal.  
 
Akuta leveranser som ska utföras inom 24 timmar från mottagen beställning och 
målnivån ska vara 100 %, vilket Hjälpmedelscentralen inte riktigt når upp till. 
Detta kommenteras dock inte av förskrivarna i enkätsvaren. 
 
Hjälpmedelscentralen uppfyller kraven på telefontillgänglighet som är att 80 % av 
samtalen besvaras inom 5 minuter.  
 
Gällande konsultations-/utprovningstid har kravet att erbjuda tid inom 5 vardagar 
vid akuta behov uppnåtts. Däremot har Hjälpmedelscentralen inte uppfyllt kravet 
på att erbjuda tid för konsultation inom 15 vardagar efter mottagen beställning. 
Ledningsrådet beslutade i september 2016, enligt rekommendation från 
beredningsgrupp Avtal och utveckling, att sänka målet till 90 %. 
 
Andel utfört akut underhåll och avhjälpande underhåll når inte ända upp till 
måltalet 100 %. Det går inte att göra en direkt jämförelse för andel utförda 
underhåll med tidigare avtal då leveranskraven inte är de samma. 
 
I enkätsvaren från förskrivarna framgick att de i övervägande grad upplever att 
tillgängligheten är tillfredsställande. Det var få som upplevde skillnad avseende 
tillgänglighet mot tidigare avtal. 
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Utifrån inhämtat underlag via enkät till rådet för funktionshinderfrågor samt 
information från patientnämnden finns det inget som talar för något annat än att 
brukarna som grupp är nöjda med kvaliteten på tjänsterna som ingår i 
Samarbetsavtalet. 
 
Kvalitet - Förbättringsområden 
Av de ca 150 kommentarer som lämnats i denna fråga framgick att 66 ansåg att 
leveranssäkerheten försämrats. Flera förskrivare nämner i kommentarer i enkäten 
att de förändrade kraven på leveranstid och den borttagna skuggturen (en extra 
leverans ett par dagar efter ordinarie tur) medför en sämre servicenivå som i sin 
tur kan påverka patientens möjlighet till hemgång från sjukhus. 

Bemötande 

Bemötande - Vad som fungerar bra 
I instruktionen till felrapportering i webSesam definieras dåligt bemötande som 
otrevligt eller oförskämt bemötande som fått beställare och/eller patient att känna 
sig missförstådd och/eller kränkt. Hälften av de förskrivare som svarat på frågan i 
enkäten kunde inte bedöma om det fanns någon skillnad i bemötande jämfört med 
tidigare avtal. Av de som svarade upplevde övervägande delen att 
Hjälpmedelscentralens bemötande är mycket gott. 
 
Även i övriga kommentarer framkommer många positiva synpunkter gällande 
Hjälpmedelscentralens bemötande.   

Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet - Vad som fungerar bra 
Samarbetsavtalet har inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 mnkr och 
Hjälpmedelscentralen redovisar ett positivt resultat för perioden med 16 mnkr mot 
budget, vilket innebär att ett överskott/underskott vid årsbokslut över 1 % (ca 4,5 
milj.) ska fördelas utifrån respektive vårdgivares kostnadsandel av den 
summerade kostnaden”. 
 
Ekonomirapporterna har stämts av i den inom samarbetsorganisationen inrättade 
ekonomigruppen. Ekonomerna som representerar koncernstab hälso- och sjukvård 
respektive kommunerna framförde inga synpunkter på att något såg avvikande ut i 
rapporterna från Hjälpmedelscentralen. 
 
Kostnadseffektivitet - Förbättringsområden 
Hjälpmedelscentralen har i samarbete med Region Skåne och Stockholms läns 
landsting försökt göra jämförelser om återanvändningsgrad, månadshyra per 
hjälpmedel samt kostnad för hjälpmedel per invånare. Syftet var att kunna dra 
lärdomar om VGRs effektivitet och kostnadsnivå. Det visade sig dock enligt 
Hjälpmedelscentralen att önskade jämförelser inte är möjliga att göra. 
 
Även i Socialstyrelsens rapport: Hjälpmedel i kommuner och landsting (2016) 
konstateras att befintlig statistik är bristfällig och att det är svårt att få fram 
jämförbara underlag då hjälpmedel förskrivs inom många olika verksamheter. 
Även gränssnitt gällande ålder och hjälpmedelstyp är olika i landet. 
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Samarbetet ur huvudmännens perspektiv  

Samarbetet ur huvudmännens perspektiv - vad som fungerar bra 
I beredningsgrupper och i Hjälpmedelsforum har representationen varit god och 
jämn, och vakanta platser har besatts inom rimlig tid. 
 
56 representanter inom samarbetsorganisationen besvarade frågan om hur de som 
helhet upplevde transparensen avseende innehållet i och utvecklingen av 
Samarbetsavtalet. Av dessa angav 40 av de som svarat värde 7 eller högre.  
 
Av de 69 intressenter (tjänstemän och politiker) inom kommunal verksamhet och 
inom VGR som svarade på frågan om hur de som helhet upplevde transparensen 
avseende innehållet i och utvecklingen av Samarbetsavtalet, var det 20 svarande 
som angav värde 7 eller högre. 28 av dem som svarade uppgav att de inte kunde 
bedöma transparensen, vilket kan tyda på att man i sitt uppdrag inte behöver ha 
kunskap om samarbetsavtalet. 
 
66 % av de svarande representanterna inom samarbetsorganisationen angav värde 
7 eller högre gällande hur de upplever möjligheten till inflytande i de forum inom 
samarbetsorganisationen där de är representanter. 
 
Av de ca 30 övriga synpunkter som lämnats i enkäterna av representanter inom 
samarbetsorganisationen och av andra intressenter, framgår att man överlag vill 
ha kvar en sammanhållen hjälpmedelsförsörjning. Det framkommer att man bland 
annat tycker det är positivt att begagnade produkter används i högre utsträckning 
samt att samarbetsavtalet ger kvalitet och trygghet och verkar vara ekonomiskt 
fördelaktigt.  
 
Samarbetet ur huvudmännens perspektiv - Förbättringsområden 
Representationen i Ledningsrådet för hjälpmedel har inte varit fulltalig under 
avtalstiden, främst på grund av att VGR endast har tillsatt 3 av 5 platser. Det 
förekom inga synpunkter rörande detta i enkätsvaren från representanter i 
samarbetsorganisationen, men däremot framfördes att ledningsrådet måste ta ett 
större ansvar som det forum som politiker och högre tjänstemän vänder sig till vid 
hjälpmedelsfrågor. Vid några möten med Ledningsrådet har det uppstått 
tveksamheter vad gäller beslutsmässighet på grund av låg representation. Det är 
därför viktigt att alla platser är besatta. 
 
Hälften (28 st) av de svarande representanterna i samarbetsorganisationen angav 
värde 7 eller högre gällande hur man upplever både tidsåtgång och effektivitet 
inom samarbetsorganisationen. Många angav värde 6 eller lägre och är därmed 
inte så nöjda med effektivitet och tidsåtgång. 
 
Av de ca 30 övriga synpunkter som lämnats i enkäterna av representanter inom 
samarbetsorganisationen och av andra intressenter framförs att man ser ett behov 
av gemensam förskrivarutbildning inom ramen för samarbetsavtalet. 
 

Förslag till förbättringsåtgärder 
• Översyn av innehåll i rapporter från Hjälpmedelscentralen, inklusive 

rapportbeskrivning och när rapporterna levereras. 
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• Medverka till en utveckling som möjliggör jämförelse med andra landsting/län, på en 
nationell nivå 

• Översyn av krav gällande leveranstider, både ur ett kostnadsperspektiv och ur 
miljöaspekter 

• Översyn av antalet representanter och möten inom samarbetsorganisationen 
• Tydliggöra representantskap och beslutsmässighet inom samarbetsorganisationen 
• Översyn av möjligheten till gemensam förskrivarutbildning anordnad av 

Hjälpmedelscentralen 

Legala aspekter 

Hamburgundantaget 

I februari 2014 antogs nya EU-direktiv på upphandlingsområdet där det s.k. 
Hamburgundantaget (efter EU-domstolens avgörande i mål C-480/06, Hamburg) 
återfinns. Undantaget innebär att upphandlingsreglerna inte är tillämpliga på 
upphandling mellan två eller flera upphandlande myndigheter, om 

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete 
mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som 
myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas 
gemensamma mål, 

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med 
allmänintresset, och 

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av den 
verksamhet som berörs av samarbetet.  

Samarbetsavtalet tecknades mellan Västra Götalandsregionen och länets 
kommuner med stöd av Hamburgundantaget. När avtalet ingicks reglerades 
Hamburgundantaget inte direkt i den svenska upphandlingslagstiftningen. 
Bedömningen gjordes att avtalet kunde ingås med stöd av EU-direktivet och EU-
rättslig praxis, då förutsättningarna för att tillämpa Hamburgundantaget bedömdes 
uppfyllda. 

Implementering i svensk lagstiftning 

EU:s upphandlingsdirektiv skulle ha varit genomförda i Sverige i april 2016. 
Sverige har dock inte implementerat direktiven i tid. 
 
EU-direktiv är bindande enbart i förhållande till EU:s medlemsstater och måste 
genomföras i lag. Direktiv kan ses som instruktioner till medlemsstaterna kring 
vilken typ av lagstiftning som medlemsstaterna är skyldiga att genomföra. 
Genomförandetiden är vanligtvis två år. 
 
I juni 2016 presenterade regeringen prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om 
offentlig upphandling. Propositionen innehåller förslag till ny lag om offentlig 
upphandling att träda i kraft den 1 januari 2017. Godkännande av riksdagen har 
ännu inte skett. I det svenska lagförslaget har Hamburgundantaget intagits i 3 kap 
17 §. Att propositionen ännu inte beslutats av riksdagen har sin grund i politisk 
oenighet om vissa delar av den föreslagna upphandlingslagstiftningen. 
Oenigheten rör inte Hamburgundantaget som sådant och det finns ingen anledning 
att tro att undantaget inte kommer att införas i svensk lag, om än det sker senare 
än föreslaget ikraftträdandedatum. 
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Efter att genomförandetiden för direktivet har löpt ut i april 2016 har svenska 
domstolar en skyldighet att tolka befintlig lagstiftning så att den så långt som 
möjligt uppnår det resultat som avses i det icke-genomförda direktivet. Detta 
kallas för direktivkonform tolkning och är ett sätt att kompensera det bristande 
genomförandet av direktivet genom att så långt som möjligt tolka nationell rätt 
som om den hade syftat till att genomföra direktivet ifråga. Domstolarnas 
tolkningsmöjligheter begränsas dock på olika sätt. En domstol kan till exempel 
aldrig tolka en bestämmelse emot själva ordalydelsen.  

Legal slutsats 

Att försening skett i införandet av den svenska upphandlingslagstiftningen 
innebär inte att rättsläget för att tillämpa Hamburgundantaget har förändrats. 
 
Redan tidigare hävdades att Hamburgundantaget kunde tillämpas genom att göra 
en direktivkonform tolkning av gällande rätt. Möjligheten till en sådan tolkning 
har inte försämrats. Snarare finns en ökad möjlighet att göra en sådan tolkning 
efter att tiden för att implementera direktivet gått ut och då det finns ett svenskt 
lagförslag där undantaget intagits. 
 
Mot denna bakgrund är slutsatsen att det inte föreligger några juridiska hinder för 
ett fortsatt samarbetsavtal. 
 

Sammanfattande bedömning, inklusive rekommendation 

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och 
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom 
hjälpmedelsområdet.  
 
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och 
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom 
hjälpmedelsområdet. Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna 
hjälpmedel, (Samarbetsavtalet) gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och 
är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Utförare är 
Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. 
Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör 
innevarande avtal 2017-10-01. 
 
Utvärderingen visar att samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl 
kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Den juridiska bedömningen från både VGR och 
kommunsidan är att det inte föreligger några juridiska hinder för ett fortsatt 
samarbetsavtal gällande försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel. Mot 
bakgrund av ovanstående bedömer Ledningsrådet för hjälpmedel att 
samarbetsavtalet ska fortsätta. Ledningsrådets rekommendation är att parterna 
tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 2017-10-01. Senast tolv månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen 
part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget. Avtalsvård med 
kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet ska 
genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning ska 
göras vart tredje år. 
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Sammanställning Bilaga 20 Q1-Q3 2015 

Ny uppföljningsmetod from Q4 2015 (Start samarbetsavtal)
I samband med nytt samarbetsavtal 2015-09 infördes en utvecklad mer omfattande uppföljning.
För att göra uppföljning möjlig enligt de nya kraven byggdes databastabeller om under Q4 2015.
Tabellerna byggdes om för att kunna spara information gällande ordern vid ordertillfället, tex byggdes logik för att kunna mäta olika
ledtider inom samma order (flera samleveranser). Vi skapade även möjlighet att spara undan gällande ledtid för artikel/order vid
ordertillfället något som tidigare inte varit möjligt. 
En artikel som i gamla avtalet ändrade sig ifrån att vara en B artikel till en A artikel över tid visades alltid som senaste gällande ”status”.
Nu kan vi mäta den verkliga ledtiden för detta. Vi införde även möjlighet att mäta komponenter som tillhör artikel/leverans. 
Alla dessa nya anpassningar och tabeller var klara till fullo först 2016-01-01. Eftersom nödvändiga tabeller och värden inte Finns sparade för 
orderrader (fullt ut) gällande Q4 2015 är detta inte en bra period att köra jämförande statistik för och därför har vi valt att jämföra Q1-Q3
i de båda olika avtalen (Q1-.Q3 2015/Q1-Q3 2016).

När tabellerna byggdes om byggdes även rapporterna som hämtar statistiken om till modernare snitt.
Detta medför att rapporterna inte kan köras i olika avtal då förutsättningar saknas för att kunna göra detta möjligt (olika verktyg).
Kortfattat kan man nu säga att vi mäter väldigt mycket mer med en korrektare precision jämfört med tidigare.
Detta innebär att mätning enligt tidigare avtal nu inte kan ske enligt den tidigare mätprincipen, det går inte att blanda de olika avtalen i samma rapport.

Nämnvärda skillnader i nuvarande mätprincip är att samtliga levererade artiklar och dess komponenter beaktas.
Avhjälpande underhåll nu ska vara påbörjade inom 3 vardagar samt åtgärdade inom tidsramen för att räknas som godkända. 
Uppföljning sker med fördelning per vårdgivare avseende specialanpassningar och beställningar. 
Med tidigare mätprincip kunde underlag skapas först ca dag 24 efter mätperiodens slut, vi har nu förändrat detta så att mätning är 
Möjlig from dagen efter avslutat period. 

Utveckling pågår för att kunna särredovisa produkter och tjänster gällande Samarbetsavtal, Grundutrustning och Medicintekniska produkter.
Denna anpassning beräknas vara klar för drift 2017-01-01
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Medicintekniska avvikelser (MTA) 
(Redovisas kvartalsvis)

Q1 - Q3 2016

• Rollatorer/Rullbord

• Manuella rullstolar

• Hygien

• Lyftar

• Elrullstolar

• Drivaggregat

• Övrigt

• Totalt 

REDOVISNING BILAGA A2, KVARTAL 1-3 2016

11

7

4

1

4

1

2

30

Kommentar: 

Hjälpmedelscentralen ser ingen trend i inkomna ärenden, vi följer och bevakar inkomna ärenden.
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INKOMNA MTA Q3 2015
Antal

Rollatorer
7

Manuella rullstolar
5

Betastöd
2

Elrullstolar
2

Drivaggregat
1

Lyftselar
2

Lyftar
1

Totalt
20

Medicintekniska avvikelser Q1-Q3, 2015

Sammanställning Bilaga 20 Q1-Q3 2015 
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Leveranssäkerhet
Totalt antal orderrader

Q1-Q3 2016
A- Leverans 284 728 

B- Leverans 103 678 

Ö- Leverans 133 253 

Totalt, 521 659 

Leveranssäkerhet totalt Q1 - Q3, 2016
(Redovisas kvartalsvis) 

Streckad linje avser mätning av 

Ö- leveranser utifrån samma 

måltal som för A och B 

leveranser. (Ligger utanför 

redovisningskrav).
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Leveranssäkerhet automatpåfyllnader Q1 - Q3, 2016
(Redovisas kvartalsvis)

Automatpåfyllnad
(Mål 98%)

Orderrader

2016, Q1 - Q3
A- Lev, 125 310

B- Lev, 13 391

Ö- Lev 41 503

Totalt 180 204

REDOVISNING BILAGA A2, KVARTAL 1-3 2016

Streckad linje avser mätning av 

Ö- leveranser utifrån samma 

måltal som för A och B 

leveranser. (Ligger utanför 

redovisningskrav).
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99,0%
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A- Leverans B- Leverans Ö- Leverans

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Kundorder
(Mål 98%)

Orderrader

2016, Q1 - Q3
A- Lev, 151 309

B- Lev, 89 108

Ö- Lev 88 096

Totalt 328 514

REDOVISNING BILAGA A2, KVARTAL 1-3 2016

Leveranssäkerhet kundorder Q1 - Q3, 2016
(Redovisas kvartalsvis)
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REDOVISNING BILAGA A2, KVARTAL 1-3 2016

Leveranssäkerhet akuta leveranser Q1 - Q3, 2016

Akuta leveranser
(Mål 100%)

Orderrader

2016, Q1 - Q3
A- Lev, 8109

B- Lev, 1178

Ö- Lev 3654

Totalt 12 941

Kommentar:
Måltalet 100% avser A-

leveranser, B och Ö leveranser 

redovisas som information 

eftersom de utgör en stor 

mängd akuta leveranser. 
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Leveranssäkerhet Q1-Q3, 2015

Antal orderrader:

2015
Q1-Q3
Akut: 2 240
A-produkt: 61 729 98,7%
B-produkt: 29 949 98,9% 
Totalt: 93 918 98,8%
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96,0%
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99,0%

100,0%

Q1 Q2 Q3 2015

Akut

A-produkt

B-produkt

Totalt

Sammanställning Bilaga 20 Q1-Q3 2015 
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Leveranssäkerhet (inklusive automatpåfyllnad) Q1-Q3, 2015

Antal orderrader:
2015
Q1-Q3
Akut: 2 240 100%
A-produkt: 137 553 99.1%
B-produkt: 35 793 99%
Totalt: 175 586 99.1%
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Totalt

Sammanställning Bilaga 20 Q1-Q3 2015 
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Telefontillgänglighet, andel besvarade samtal inom 5 min Q1 - Q3, 2016
(Redovisas kvartalsvis)

Inkomna samtal
Mål 80%

2016, Q3
18 408  -7,0%

_____________________________

2016, Q2
19 787  +7,5%
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Servicegrad

Antal inkomna samtal:
2015
Q1-3: 57 203 91,2%

Telefontillgänglighet Q1-Q3, 2015
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REDOVISNING BILAGA A2, KVARTAL 1-3 2016

Utförda konsultationer
Q1 - Q3 2016

Konsultationer 3 967

Akuta konsultationer 12 

Andel utförda konsultationer enligt avtalad tidsram Q1 - Q3, 2016
(Redovisas kvartalsvis)
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Nytt beslut från Ledningsrådet 

2016-10-13: Måltal för utförda 

konsultationer inom avtalad 

tidsram ska vara 90%
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Utförda underhåll 

Q1 - Q3 2016
Avhjälpande underhåll 18 605

Akut underhåll 1584

Jour 174

Totalt 20 363

Andel beställt för utförande hos 

brukare i kategorin avhjälpande 

underhåll är 

85,5 %

Andel utförda underhåll enligt avtalad tidsram Q1 - Q3, 2016
(Redovisas kvartalsvis)
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Översiktsrapport balansräkningsenhet 

 

 

 
 

Hjälpmedelscentralen Avser: 770 Hjälpmedelscentralen   
Tkr  Månad: 2016-09  Status: Bokslut Motpart: 100 - 999   
Enhet > Rapportsummor Utfall ack Budget ack Avv 

ack 
Signal Budget 

helår   
J20  Samarbetsavtalet 

Intäkter 472 105 455 086 17 019 
 

455 086 
  

Personalkostnader -145 336 -150 232 4 896 
 

-150 232 
  

Övriga kostnader -308 506 -303 559 -4 947 
 

-303 559 
  

Resultat 18 262 1 294 16 968 
 

1 294 
  

               
Analys Intäkt              
* Intäkterna är något högre än budgeterat trots att verksamheten budgeterade med en volym ökning på 3% i budgeten     
* Uthyrda volymen har jämfört med samma period för ett år sedan ökat med 10%        
* Återanvändningsgraden har ökat med 3% och vi har minska på nyinköp         
* Priserna fram till idag bygger på volymer i maj 2015, i juli justerade vi priserna för kunderna med 1,6 mnkr utfallet blev 1,4 mnkr lägre pga högre volymer.  

   Ny bas för volymberäkning är maj 2016.             
* Vi ser också en justering pga ändrad redovisning för försäljning av hjälpmedel 

        
Analys Personalkostnader             
* Personalen har inte tillsats enligt plan på leverans och konsultation, Leveransmålen nås ändå men inte på konsulations     
Förklaringen till det ackumulerade resultatet är           
* Färre änställda än budgeterat för Konsulenter och leveranspersonal, tillsättning håller på att ske       

               
Analys Övriga kostnader             
* Ökade kostnader för Hjälpmedel avseende uthyrning, försäljning samt Inventeringsdifferenser       
* Minskade kostnader för Hjälpmedel avskrivning och ränta ack avvikelse positiv pga revisorns ändring innan avtalsstart med hur vi ska redovisa kostnader för Hjälpmedel.  

  Volymökningen gör dock att totalen blir negativ.           
* Lägre transportkostnader pga hemtagning distributionen i Skövde och Uddevalla         
* Lägre transportkostnader pga av externa transporter i egen regi och volymökningar som verksamheten ser en liten ökad kostnad för i april.   
* Verksamheten håller extra koll på hjälpmedelskostnaderna och lönekostnaderna framöver.        
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Övriga kommentarer             
* I arbetet med ny prislista sjösattes 1/7-2016 och  priserna sänktes med 1,4 mnkr i juli planerat 1,6 
mnkr      

* Prognos på årsomsättning baserad på de första 6 månaderna uppgår till 480 mnkr och de kommer sänkas 470 mnkr i prislistan baserat på dagens volymer.  
  Det sänks inte mer pga att kostnaderna kommer öka då fler personer anställts för att Hjälpmedel på lång sigt ska klara målnivåerna.  

* Fler leasingbilar är beställda för att klara de ökade leveranserna detta innebär.        
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Förändringar mellan perioderna 141001 - 150930 och 151001 -

1609301 

                                                           
1 "Fakturerad volym" avses här antalet fakturarader dvs att allt som faktureras räknas såsom tex huvudhjälpmedel, tillbehör, utförda tjänster, 

akutavgifter. I totalsumman ingår även andra externa kunder, som är bortfiltrerade i tabellen. 

Vårdgivare Differens fakturerad 
volym i procent 

Differens fakturerat belopp 

  Procent Kronor 

Kommuner       

Ale kommun 2% -11% -315 532 kr 

Alingsås kommun 14% -10% -623 101 kr 

Bengtsfors kommun 6% -3% -48 463 kr 

Bollebygds kommun 2% -24% -361 124 kr 

Borås Stad 8% -9% -1 467 446 kr 

Dals Eds kommun 28% -10% -69 795 kr 

Essunga kommun 8% 3% 27 070 kr 

Falköpings kommun 11% -7% -360 170 kr 

Färgelanda kommun 18% 4% 32 297 kr 

Grästorps kommun 16% -10% -74 957 kr 

Gullspångs kommun 9% -11% -99 798 kr 

Göteborgs Stad 7% -6% -3 300 283 kr 

Götene kommun 2% -15% -352 790 kr 

Herrljunga kommun 23% -6% -86 828 kr 

Hjo kommun 8% 8% 95 083 kr 

Härryda kommun 7% -4% -94 898 kr 

Karlsborgs kommun 8% -14% -174 984 kr 

Kungälvs kommun 13% 3% 109 980 kr 

Lerums kommun 8% -11% -525 901 kr 

Lidköpings kommun 11% -4% -211 880 kr 

Lilla Edets kommun -9% -21% -306 828 kr 

Lysekils kommun 23% -6% -116 475 kr 

Mariestads kommun 15% -8% -341 158 kr 

Marks kommun 7% -4% -187 983 kr 

Melleruds kommun 9% -6% -99 479 kr 

Munkedals kommun 28% -2% -32 803 kr 

Mölndals Stad 8% -5% -324 911 kr 

Orusts kommun 5% -16% -430 104 kr 

Partille kommun 2% -11% -355 423 kr 

Skara kommun 13% 0% 282 kr 

Skövde kommun 14% -3% -243 169 kr 

Sotenäs kommun -1% -18% -353 109 kr 

Stenungsunds kommun 15% 7% 141 759 kr 

Strömstads kommun 14% -14% -199 384 kr 

Svenljunga kommun 15% 4% 70 056 kr 

Tanums kommun 20% -21% -343 006 kr 
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Tibro kommun 10% -10% -127 831 kr 

Tidaholms kommun 5% -9% -107 410 kr 

Tjörns kommun 7% -19% -442 539 kr 

Tranemo kommun -1% -10% -187 452 kr 

Trollhättans kommun 13% 1% 91 074 kr 

Töreboda kommun 20% -9% -135 321 kr 

Uddevalla kommun 11% -4% -261 582 kr 

Ulricehamns kommun 9% 3% 93 886 kr 

Vara kommun 16% -1% -16 077 kr 

Vårgårda kommun 14% 16% 210 320 kr 

Vänersborgs kommun 11% -3% -154 695 kr 

Åmåls kommun 11% -12% -284 426 kr 

Öckerö kommun -8% -23% -356 629 kr 

Totalt kommuner 9% -6% -12 703 934 kr 
    

Vårdgivare Differens fakturerad 
volym i procent 

Differens fakturerat belopp 

  Procent Kronor 

Region       

Angereds Närsjukhus 244% 13% 266 kr 
Göteborgs Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 11% -20% -14 604 193 kr 

Habilitering & Hälsa 8% -14% -7 591 632 kr 

Kungälvs sjukhus 51% 209% 3 410 kr 
Norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 13% -21% -11 158 754 kr 

NU-sjukvården 82% -63% -124 509 kr 
Östra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 12% -18% -8 197 052 kr 

Primärvården VGPV -40% -22% -29 783 kr 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 1% -43% -83 266 kr 

Skaraborgs sjukhus 42% -57% -76 332 kr 

Södra Älvsborgs sjukhus -9% -36% -14 358 kr 
Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 9% -24% -9 542 115 kr 
Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 15% -19% -10 610 230 kr 

Totalt Regionen (landsting) 12% -19% -62 028 549 kr 

Totalsumma 10% -14% -74 732 483 kr 
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  2017-08-22 Dnr: KS 2017–280

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Gunnel Svensson  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård  
Omsorg  

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2016.  
 

Sammanfattning 
Syftet med patientsäkerhetsberättelse är att ha kontroll över patientsäkerheten inom 
kommunens hälso- och sjukvård. Systematiskt kvalitetsarbete innebär ett 
strukturerat arbeta med riskbedömningar, avvikelser och egenkontroll.  
 
Vårdgivaren tillika kommunstyrelsen är också skyldig att bedriva systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  
 
Patientsäkerhetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården har inte 
inneburit några stora förändringar under 2016. De nationella kvalitetsregistren 
Senior Alert, BPSD och Palliativregistret ger bra underlag för vad respektive 
verksamhet behöver arbeta med. 
 
Mål är att skapa trygghet och självständighet för de kommunala patienterna.  
 
Av patientsäkerhetsberättelsen ska framgå: 

    Mål för kommunala hälso- och sjukvården  
 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år 
 Vilka åtgärder som var vidtagits för att öka patientsäkerheten  
 Vilka resultat som uppnåtts  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnaden för kommunal hälso- och sjukvården kommer öka med omkring 30 
procent år fram till 2025. Vårdanalys har analyserat och har informerat under 2017.   
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
      

Gunnel Svensson   
Medicinskt ansvarig sjuksköterska   
Omsorg   
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1. Sammanfattning  
Patientsäkerhetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvår-
den har inte inneburit några stora förändringar under 2016. De nat-
ionella kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativregistret ger 
bra underlag för vad respektive verksamhet behöver arbeta med.  
 
Palliativa registret 
Under året har drygt 80 procent av alla dödsfall i den kommunala 
hälso- och sjukvården registrerats i palliativa registret. Kvaliteten på 
indikatorerna har ökat. Ett av årets mål har varit är att öka målvär-
det på indikatorerna och det målet är uppfyllt.  
 
BPSD  
Målet är att alla som bor på gruppboende för demenssjuka ska ha 
en BPSD registrering i nära anslutning efter inflyttning.  
Det är 47 personer som har tre uppföljningar, en uppföljning av re-
gistreringen. 
92 procent har en bemötandeplan.   
Medelvärdet för vårdtyngd ligger i Munkedal på 26 poäng i genom-
snitt och i riket är snittet 20 poäng.  
 
Senior Alert förebyggande arbetssätt fall, undernäring, trycksår   
Under året har 80 procent av de som bor på särskilt boende en ak-
tuell riskbedömning. Det nationella målet är 90 procent.   
I de fall det finns risk för fall, trycksår, undernäring och munhälsa 
har det satts i åtgärd i 76 procent på särskilt boende och 72 procent 
i hemtjänsten.   
 
ROAG mätning av munhälsa  
Hälften av alla patienter som är bedömda har inte ohälsa i munnen 
Munhälsobedömningen visar att sjuksköterskor, undersköterskor har 
satt in en eller flera åtgärder hos patienter med ohälsa i munnen 
och cirka 30 procent har läkare eller tandläkare kontaktats.    
 
Nattfasta  
Nattfasta på särskilda boende ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer 
vara 10–11 timmar. Det är omkring 30 procent av de personer som 
bor på våra särskilda boende som har nattfasta kortare än 11 tim-
mar.  Chefer, kökspersonal, kostombud, undersköterskor dag och 
natt har deltagit i möten som kostchef och MAS har initierat under 
hösten. 
 
Fall  
Antalet fall har ökat för varje år målet att minska antal fall har inte 
uppnåtts. Målet är inte uppnått. Höftskyddsbyxor erbjuds till vård-
tagare som uppvisar fallrisk.  Chef redovisar avvikelser på APT.  
 
Läkemedel  
Antal läkemedelsbedömningar har ökat, målet var att minska läke-
medelsavvikelser. Den största delen avvikelserna beror på glömska, 
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och då är det en organisatorisk fråga. Målet är inte uppnått. Chef 
redovisar avvikelser på APT.  
 
Hygien 
Mätning av basala hygienrutiner följsamheten till korrekt handhy-
gien har ökat men användning av skyddsförkläde har minskat nå-
got. Korrekt klädsel har ökat och uppfyller nästan målet 100 pro-
cent. Verksamheterna behöver arbeta med att tvätta händerna före 
omvårdnadsarbete och att använda skyddsförkläde vid omvård-
nadsarbete. Personer som har eksem och måste använda ortos ska 
på grund av smittorisk inte arbete med patientnära omvårdnads-
uppgifter.  Det innebär en risk både för arbetstagare och patient.  
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2. Allmänt 
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  Den ska in-
nehålla uppgifter om hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, hur 
samverkan ska ske för att förebygga risker, vilka egenkontroller 
som gjorts för att mäta vårdkvaliteten.  
 
I patientsäkerhetsberättelsen ska vårdgivaren redovisa avvikelser, 
inkomna klagomål och synpunkter samt om händelser utretts enligt 
patientsäkerhetslagen och hur många vårdskador som bedömts som 
allvarliga,  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att 
det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbeho-
vet hos externa intressenter tillgodoses.  
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3. Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet 

3.1. Kommunstyrelsens ansvar för att: 
 den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller 

hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård  
 kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ut-

vecklas och säkras  
 att det finns ett kvalitetsledningssystem inom sektor omsorg 

i Munkedals kommun samt ett sätta övergripande mål för 
verksamheten.  

 
3.2. Verksamhetschef hälso- och sjukvård ansvarar för att;  

 verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvali-
tet  

 rutiner för riskanalys, avvikelsehantering, klagomålshante-
ring, samverkan och egenkontroller finns. 
 

3.3. MAS ansvarar för att;  
 rutiner för hälso- och sjukvårdsarbete finns och är kända av   

personalen  
 behovet av läkarkontakt tillgodoses  
 att delegeringar utförs så att patientsäkerheten bibehålls  
 rutiner finns för säker läkemedelshantering  
 anmälningar till IVO enl. Lex Maria görs vid vårdskada eller 

risk för vårdskada  
 kontrollera så att krav och mål uppnås. 

 
3.4. Sektorchef ansvarar för att; 

 har ansvar för drift, ekonomi, personal och kvalitét- och ut-
vecklingsfrågor inom ramen för styr- och ledningssystem 
inom sektorn.  

 ansvarar gentemot nämnd för ledningsfrågor.  
 

3.5. Avdelningschef ansvarar för att;  
 för verksamheter inom avdelning, ansvarar för drift, eko-

nomi, personal och kvalitét- och utvecklingsfrågor 
  

3.6. Enhetschefs ansvar för att;  
 se de olika processerna i verksamheten  
 att personalen känner till och arbetar efter kommunens po-

licy, riktlinjer och rutiner samt deltar i egenkontroll av verk-
samhetens kvalitet  
 

3.7. Övrig personal inom sektor omsorg ansvarar för att;  
 jobba efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner  
 medverka vid egenkontroller och kvalitetsutveckling av verk-

samheten  

361



 
 

8

4.  Övergripande mål och 
strategier 
Sektors mål är att skapa trygghet och självständighet för den en-
skilde genom 

 att arbetet utgår från en gemensam värdegrund  
 att förutsättningar skapas för god hälsa och livskvalitet  
 att insatserna ska förebygga ohälsa 
 att den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över in-

satsernas utformning  
 att vård och omsorg ges av kompetent personal  

 

Målen överensstämmer med regeringens satsning för de mest sjuka 
äldre. 

 samtliga patienter på särskilt boende erbjuds riskbedömning 
enligt Senior alert fall, undernäring, trycksår och munhälsa.  

 hemsjukvården registrerar i palliativ registret  
 samtliga vårdtagare på demensboende erbjuds skattning en-

ligt BPSD-registret   
  

Övriga mål  
 att minska antal avvikelser fall och fallskador  
 att minska antal läkemedelsavvikelser  
 att minska nattfasta    
 att öka följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler  
 att kvalitetssäkra rengöring och säkerhetskontroll av medi-

cintekniska produkter  
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5. Struktur för uppföljning och 
utvärdering 
Resultatet av egenkontroller, avvikelser och riskbedömningar sam-
manställs fortlöpande och dokumenteras. Resultaten presenteras på 
SOL, Sektor Omsorgs Ledningsgrupp, avdelningarna Vård och äldre-
omsorg och Stöd. Enhetschefer ansvarar för att föra ut information-
en till vård och omsorgspersonal.  

Vid möten på både lednings- och verksamhetsnivå utvärderas resul-
taten och ledningen tar ställning till hur det fortsatta arbetet ska 
bedrivas, om insatser behövs och vilka delar som verksamheten ska 
satsa på. Åtgärder planeras och läggs in.  

Munkedal har inget helt utbyggt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete där åtgärder, uppföljning, tidsplan och resultat kan 
visas.    
Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för kommunstyrelsen.    
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6. Samverkan för att förebygga 
vårdskador 
6.1. Regionala mötesfora i samverkan  

 Länssamverkan för äldre -LISA, Västkom, Vårdsamverkan 
Fyrbodal, samverkan mellan kommun, region och primär-
vård.   

Nätverk för  

 legitimerad personal  

 medicinskt ansvariga sjuksköterskor  

 enhetschefer för legitimerad personal  

 socialchefer/verksamhetschefer  
 

6.1.1	Samordnad	vårdplanering	–	SVPL	
I Västra Götaland finns gemensamt upprättade rutiner för samord-
nad vårdplanering mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen.  
SVPL Klara upphandling klar. SAMSA heter informationsverktyget 
som infördes hösten 2016 

 
Analys  
Kartläggning som samtliga kommuner i Fyrbodal och Lilla Edet ge-
nomfört, för andra året i rad, visar brister när utskrivningsklara pa-
tienter skickade hem från NU-sjukvårdens avdelningar. 
 Drygt 20 procent av de patienter som blev utskrivningsklara sak-
nade preliminärepikriser, epikris efter en vecka, omvårdnadsepikris, 
rehabepikris, läkemedelsberättelse, läkemedelslista, hjälpmedel, 
läkemedel m m.   
 

Förbättringsförslag för 2017                                                       
 Lägga in förberedd vårdbegäran i SAMSA för alla som har 

kommunala insatser, särskilda boende, hemtjänst, hemsjuk-
vård, rehab, trygghetslarm  

 
6.1.2.	Läkarmedverkan	

 Vi har ett lokalt avtal mellan Munkedals kommun och 
Närhälsan som uppdateras en gång per år.  
 
Förbättringsförslag för 2017 

 Uppdatera rutin för läkemedelsgenomgång   

6.1.3.	Samverkande	sjukvård		
Vision, mål och syfte med Samverkande sjukvård är att tillgodose 
invånarens behov av god sjukvård, samordna sjukvårdsresurserna 
som finns i invånarens närområde. 
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Kommunen har samtyckt till utökat uppdrag under 2017: 
-  mellan hemtjänst och hemsjukvård  

 
Samverkande sjukvård 

Uppdragsgivare  Hemsjukvården 
Munkedal 2014 

Hemsjukvården 
Munkedal 2015 

Hemsjukvården 
Munkedal 2016 

1177 23 5 21 
Ambulanssjukvård  0 2 2 
SOS Alam AB -IVPA 6 21 12 
SOS Alarm AB - MÄVA   0 
SOS Alarm AB – avbrutet 
uppdrag  

  20  

Vårdcentral  7 1 2 
Totalt  36 29 57 
Uppdrag som ej kunde 
tas  

0 9 26 

 
Analys:  
Uppdragen från sjukvårdsrådgivningen 1177 har varierat under åren 
, uppdragen har ökat från föregående år.  Under 2015 ökade IVPA- 
uppdrag i väntan på ambulans men de uppdragen har minskat med 
drygt 40 procent under året.     
Sotenäs har fler uppdrag i samverkande sjukvård. De har fler 1177 
uppdrag, sammanlagt 27 uppdrag och fler IVPA uppdrag, samman-
lagt 73 uppdrag.   
 

6.1.4.	Övriga	avtal		
Det finns en samverkansöverenskommelse med Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, det är upphandlat munhälsobedömningar och ut-
bildning för kommunens personal i munhälsa och munvård från folk-
tandvården.  
 

Det finns ett förslaget till samarbetsavtal för inkontinens och nutrit-
ionsprodukter det innebär ett utvecklat samarbete i jämförelse mot 
tidigare avtal. Distributionen föreslås ske i Västra Götalandsregion-
ens regi (och inte som idag via upphandlad part).  Avtal börjar gälla 
under 2018. 
Kommunen kommer få tillgång till dietist under 2017. Det kommer 
anställas 30 dietister i primärvården i Västra Götaland.  
 
Förband- och sjukvårdsmaterial är upphandlat i samverkan med 
norra Bohuslän och trestadskommuner genom Trollhättans kom-
mun. Nytt avtal träde i kraft 1 mars 2017, det är OneMed som är ny 
leverantör.   
 
Regionen tillhandahåller specialistkunskap inom vårdhygien i form 
av hygiensköterska (utbildning, rutiner och rådgivning). Hygiensjuk-
sköterska håller i hygienmöte i kommunen en gång per år.  
 
Vård & Omsorgscollege i Fyrbodal. Dess syfte är att kvalitetssäkra 
vård- och omsorgsutbildningar samt att öka intresset för att jobba 
inom vård- och omsorg.  
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6.2. Lokala mötesfora i samverkan  
Teammöte på enheterna där omsorgspersonal och legitimerad per-
sonal deltar i riskbedömning, åtgärder, uppföljning, utvärdering och 
planering  
 
MAS- samverkan med legitimerad personal  
 
Möte med Närhälsan, Närhälsan Rehab och hemsjukvården 2 gånger 
per termin  
 
Avtal med primärvården om läkarinsatser för patienter i hemsjuk-
vården och boende på särskilt boende. Läkare ska ge handledning 
och utbildning för personalen.   
 
Möten med hälso- och sjukvårdsnämnden  
 
Lokala nätverk 

 Palliativa gruppombud  
 Lokala koordinatorer i Senior Alert  
 BPSD administratörer  
 Hygienombud/hjälpmedelsombud 
 Kostombud  

 

6.3. Samverkan med patienter och 
närstående  
Kommunens pensionärsråd och funktionshinderråd informeras om 
kommunal hälso- och sjukvård.  
Patienter får upprepade erbjudande om riskbedömningar och före-
byggande insatser i form av bl.a. besök av tandhygienist, riskbe-
dömningar av fall, undernäring, trycksår och munhälsa enligt Senior 
Alert. 
  
Inom demensvården används patienters och närståendes kunskap 
och erfarenhet som ett komplement i vårdplaneringen.  
 
Vid läkemedelsgenomgång skall patientens och eventuellt närståen-
des synpunkter och önskemål efterfrågas.  
 
Vård- och omsorgspersonal upprättar vård- rehab- och genomfö-
randeplaner tillsammans med patient, och om hen så önskar, även 
med närståendes deltagande. Här fångas resurser och behov upp 
och man tar beslut om insatser som på bästa sätt skall bidra till 
vårdtagarens välbefinnande.  
 
Möjlighet finns alltid att både skriftligt och muntlig framföra syn-
punkter och klagomål ” Säg vad du tycker” ligger på hemsidan, allt 
för att bidra till kvalitetsutveckling av verksamheten.  
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Kontaktperson, PAS, arbetsterapeut och fysioterapeut kan hjälpa till 
med kontakter och information så att patienter i och närstående hit-
tar rätt och känner sig trygga. 
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 7. Riskanalys  
Rutin följer rekommendationerna i Socialstyrelsens Handbok för pa-
tientsäkerhetsarbete; Risk& händelseanalys. Rutinen är en kort be-
skrivning av hur riskanalys skall utföras. Handboken används som 
stöd vid genomförande av riskanalyser. 
  
Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identi-
fiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller 
minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händel-
ser. Att analysera risker är ett framåtsyftande arbete, som ska leda 
till att förebyggande åtgärder vidtas innan något har hänt.  
 
Riskanalys är en kraftfull metod att använda i ett systematiskt för-
bättringsarbete. En riskanalys resulterar i ett flertal förbättringsför-
slag som syftar till att höja säkerheten i den processen som analys-
eras.  
 
Det är önskvärt att arbetet med riskanalyser påbörjas i samband 
med planering eller utveckling av en process, finns med under hela 
processens livscykel och justeras successivt när ny kunskap eller 
avvikelse kommer fram.  
 
Alla processer i verksamheten som är kritiska för patientenss säker-
het bör analyseras och det visionära målet är att alla dessa proces-
ser ska genomgå grundläggande riskanalys.  
 
En riskanalys kan utföras både på enhetsnivå, verksamhetsnivå och 
på övergripande organisatorisk nivå. Den kan avse en befintlig ar-
betsprocess eller göras inför en förändring.  
 
En analys på lokal nivå utförs på enhetens egna processer eller i 
samarbete med närliggande enheter på gemensamma processer. 
Lättast att påverka är de egna, enhetens processer.  
 
En analys på övergripande organisatorisk nivå kan göras inför större 
förändringar som påverkar flera verksamheter. Riskanalys på över-
gripande nivå är ofta mer komplex och tidskrävande än en analys 
på enhetsnivå. 
 

Analys  
Analys har inte genomförts på övergripande organisatorisk nivå:  
- vid planering av flytt av dagrehab. Dagrehabilitering är ingen 
lagstadgad verksamhet.  
- riskanalys av arbetsmiljö och patientsäkerhet vid flytt av korttids-
boende från Allégården till Dinglegården har inte utförts.  
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8. Hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet   
Risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada rapporteras i avvikelsemodulen i 
Magna Cura.  
 
I rapporten beskrivs hur händelsen tas om hand, omedelbart samt 
på lång sikt.  
 
Samtliga avvikelserapporter skall kvitteras av legitimerad personal, 
enhetschef samt MAS i nämnd ordning. Vid allvarliga händelser in-
formeras MAS direkt. Händelse utreds och MAS tar ställning till om 
en Lex Maria anmälan skall göras.  
 
Avvikelser med medicintekniska produkter kan även bli aktuella för 
anmälan till Läkemedelsverket och tillverkare.  
 
MAS gör en sammanställning av rapporterade hälso- och sjukvårds-
avvikelser som redovisas i patientsäkerhetsberättelse.  
 

Analys 
Det finns rutin för hur avvikelseprocessen ska efterlevas.  
Omvårdnadspersonalen är bra på att registerara avvikelser. 
Legitimerad personal kvitterar delvis avvikelserapporter. 
Chefer är i låg grad inne och kvitterar avvikelserapporter. 
På de flesta enheter tar chefer med avvikelser på APT och diskuterar 
åtgärder och förbättringsmöjligheter.    
Analyser vid avvikelser bör förbättras för att utveckling av förbätt-
ringsarbete ska formas.  
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9. Egenkontroller   
Egenkontroll i kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Genom stickprov genomförs loggkontroller i verksamhetens doku-
mentationssystem Magna Cura. 
  
Riskbedömningar i Senior Alert (nationellt kvalitetsregister) av fall-
trycksår-nutrition-munhälsa  
  
Mätning av nattfasta på särskilt boende  
 
Kontrollera rengöring och säkerhetsbedömning av medicintekniska 
produkter   
 
Månadsvis uppföljning av fallrapporter/statistik i vårt dokumentat-
ionssystem Magna Cura.  
 
Registrering i Palliativregistret (nationellt kvalitetsregister)  
 
Uppföljning av läkemedelsavvikelser/statistik i vårt dokumentations-
system Magna Cura.  
 
Uppföljning av medicintekniska avvikelser/statistik i vårt dokument-
ationssystem Magna Cura.  
 
Uppföljning av omvårdnadshändelser/statistik i vårt dokumentat-
ionssystem Magna Cura.  
 
Granskning av läkemedelsskåp på särskilt boende, genomgång av 
signeringslistor, dosrecept, kasserade läkemedel, dosetter.  
 
Kvalitetsgranskning av KAF (kommunalt akutläkemedelsförråd) ut-
förs av regionen via webben.  
 
Egenkontroll – skattning av följsamhet till basala hygienrutiner ge-
nomförs 1 gånger om året. Utarbetad av Vårdhygien, NU-
sjukvården.  
 
Journalgranskning legitimerad personal (stickprov)  
 
BPSD registret – följa registreringen (kvalitetsregister).    
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10. Hur patientsäkerhetsarbete 
har bedrivits samt vilka åtgärder 
som genomförts för ökad 
patientsäkerhet  
 
 Hypergene 
I styr och ledningssystemet Hypergene planeras att kvaliteten i den 
kommunala hälso- och sjukvårdens ska redovisas i vård och om-
sorgsdelen när den byggts ut. Riskbedömningar, egenkontroller, av-
vikelser åtgärder ska följas upp och resultat redovisas men arbetet 
har avstannat. Kvalitetsgrupp som arbetar på uppdrag av kommun-
chefen och kommunledningsgruppen har inte fått några uppdrag att 
utveckla Hypergene under 2016. 
 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete    
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ofullständigt.    
 
Dokumentation  
Planeringen är att införa dokumentation enligt ICF förlegitimerad 
personal.  
NPÖ (Nationell patientöversikt) har tagits i bruk.   
 
BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)  
Arbetsverktyget används inom demensvården. Syftet är att hitta 
omvårdnadsinsatser som lindrar beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demens och minska behovet av läkemedelsbehandling 
vid t.ex. oro.  
 
Fallprevention  
Höftskyddsbyxor erbjuds till patienter som visat risk för fall vid risk-
bedömning i Senior Alert.   
 
Trycksårsprevention  
Trycksår bedöms i samband med riskanalys av kontaktperson på 
alla boende. Nortons skala används vid trycksårsbedömning. Åtgär-
der som genomförs är lägesändringar, att använda dynor, madras-
ser, se på nutritionsstatus så patienten inte är undernärd och be-
döma munhälsa så patienten inte har tugg och svalgsvårigheter.  
 
Undernäring  
Använda skattningsskala MNA vid risk för undernäring.  En del är att 
granska måltidsordningen och vad äter patienten, minska nattfastan 
så den understiger 11 timmar. Munhälsan är också en del som på-
verkar om vad personen kan äta. ROAG är instrumentet som an-
vänds vid bedömning av munhälsa. 
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Läkemedelshantering  
Kontroll av läkemedelsskåp på särskilda boende sker varje månad.   
Läkemedelsskåp lånas ut till patienter i eget boende som har läkemedels-
övertag.   
Övertaget läkemedelsansvar ska vara dokumenterat i läkarjournal. Ett lä-
kemedelsövertag kan vara helt eller delvis övertaget. 
Vid byte av vårdgivare ska patienten ha en läkemedelsgenomgång.  
 
Medicintekniska produkter  
Rengöring och säkerhetskontroller ska genomföras på medicintekniska pro-
dukter. Under 2016–2017 är det rullator, lift och liftsele som ingår i intern-
kontroll.  
Varje enhet kontrollerar även övriga medicintekniska produkter. En gång 
per månad eller vid behov ska hjälpmedel som är förskrivna på individnivå 
kvalitetssäkras.  
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11. Avvikelser  
Det finns avvikelserapportering på olika nivåer samt interna och ex-
terna avvikelser som ska granskas:                                                                                  
- avvikelse och tillbud som drabbar patienter (personnivå interna 
avvikelser) 
- på vårdkedjenivå inom Vårdsamverkan Fyrbodal 
- apoteket   
- tandvården 
- organisatoriska avvikelser  
- avvikelser när uppsatta mål inte nås  
- synpunkter och klagomål ”säg vad du tycker” 
 
Inkomna synpunkter och klagomål ”Säg vad du tycker” från kom-
munmedborgare och anhöriga diarieförs och tas om hand av respek-
tive enhetschef som utreder, vidtar eventuella åtgärder och åter-
kopplar till den som lämnat synpunkt eller klagomål inom en må-
nad. Klagomål på hälso- och sjukvårdsfrågor från IVO diarieförs och 
utreds och återrapporteras av medicinskt ansvarig sjuksköterska.    
 
Patientnämnden rapporterar avvikelser som kommunmedborgare 
anmält en gång per år.  
 
Ärendena tas upp på APT och ledningsgrupp om de berör flera en-
heter eller hela verksamheten. Vid behov revideras rutiner och/eller 
arbetssätt som en del i verksamhetens förbättringsarbete.  
 
Analys  
Avvikelser i sektor Omsorg ska lyftas regelbundet för att se vilka 
förbättringsområden som ska lyftas som förbättringsarbete, egen-
kontroll eller ett mål att arbeta med kommande år. Arbetet med av-
vikelser har delvis kommit i gång.  
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12. Sammanställning och analys 
av avvikelser  
 

I verksamhetssystemets Magna Curas avvikelserapportering är föl-
jande registrerat   
Antal fall har ökat under de sista 5 åren. Under 2016 har det planat 
ut och registrerats 920 fall, föregående år var det 913.   
Läkemedelsavvikelser har ökat de sista åren. Under 2016 var anta-
let läkemedelsavvikelser 462, under föregående år var det 408. 
Anmälda medicintekniska produkter har under de sista 5 åren varit 
konstant 3 avvikelser.   
 
Vårdkedjeavvikelser inom Vårdsamverkan Fyrbodal   
15 avvikelser till NU-sjukvården (avvikelser i samband med att 
vårdtagare kommer hem från sjukhus)  
Det har tagits emot 1 avvikelser från NU-sjukvården  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har rapporterat 3 avvikelser från folk-
tandvården. Patient har inte aktuell adress. Det är i ett fall som pa-
tient tackat nej till munhälsobedömning när folktandvården varit på 
plats.  
 
Inga ärenden har inkommit från Patientnämnden.  
 
Lex Maria en anmälan har lämnats till IVO.  
 
Det kom in 3 synpunkter och klagomål som har varit relaterade till 
kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Analys  
Antalet avvikelser ökar. Personalen ser avvikelserapporter som en 
viktig del i förbättringsarbete. Det som brister är analys på varje 
enhet.  
Alla enheter ska analysera och vidta åtgärder för att minska antalet 
avvikelser. Exempel som att organisera så patienter får rätt läke-
medel på rätt tid.  
 
Antalet avvikelser som vi skickar till NU-sjukvården ökar. Det beror 
på brister i t.ex. informationsöverföring, dokument saknas, t.ex. lä-
kemedelslistor, epikriser, patienten har inte fått med sig läkemedel 
och/eller hjälpmedel som behövs vid hemkomsten. 
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13. Resultat  
13.1. Redovisning av kvalitetsarbete  
 

13.1.1.	Senior	alert	–	ett	förebyggande	arbetssätt		
Vården ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både 
vetenskaplig och beprövad erfarenhet. I förebyggande arbetssätt 
ingår undernäring, fall, trycksår och munhälsa.  
Det är 264 kommuner som arbetar förebyggande 
 
Antal riskbedömningar förebyggande arbetssätt för fall, undernäring 
trycksår.  

 
Under året har 186 personer gjort en riskbedömning för undernäring 
trycksår, fall och munhälsa. Riskbedömning genomförs två gånger 
undre året.  
När det finns en risk genererar det åtgärd eller åtgärder som enligt 
rutin ska följs  upp efter en och efter tre månader.  
 

Antal riskbedömningar per enhet  

 
Inom särskilt boende genomför alla verksamheter riskbedömning 
och arbetar förebyggande med undernäring trycksår, fall och 
munhälsa. Underslutetav  året har antal platser på särskilt boende 
förändrats. Det har varit neddragning av tio platser på Vässjegården 
men ökat motsvarande platser på Allégåden. Dinglegården har 
minskat med sju boendeplaser.  Korttidsplatser på Allégårdens 
avdelning Violen har flyttat till Dinglegården. Det innebär 121 
särskilt boendeplatser och 12 korttidsplatser i slutet av året.  
 
Det är 140 personer som har både hemsjukvård och hemtjänst.  
Hemtjänstområde Hedekas, Dingle och Munkedal har startat upp det 
förebyggande arbetssättet.     
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Undernäring  

 
Analys: I det förebyggande arbetsättet att indentifiera undernärda 
personer har 61 av 186 risk för undernäring. Det är 26 av 186 
personer som  är undernärda och det är 34 personer som gått ned 5 
procent av sin kroppsvikt under 3 månader.  
Orsaker till undernäring kan vara bland annat  infektioner, 
depression, läkemedesbehandling,  minskat näringsintag på grund 
av olika sjukdomstillstånd och nedsatt aptit, tugg och 
svälgsvårigheter.  
Vid teammöte planeras för åtgärder som ska minska undernäringen. 
Insatta åtgärder följs upp individuellt eller efter en och tre månader.  
 

Riskbedömningar förebyggande arbetssätt för en god munhälsa  

 
Analys: Av 287 genomförda munhälsobedömningar har hälften en 
bra munhälsa. Övriga 139 personer har genomfört munhälsobe-
dömning en till två gånger under året. I de flesta fall har underskö-
terskor och sjuksköterskor satt in en till flera åtgärder för att öka 
munhälsa.  
En tredjedel av personerna har behövt insatser av läkare eller tand-
läkare som satt in behandlingar och åtgärder.   
 
Nationell bedömning av ohälsa i munnen i kommunal omsorg 2016 
 
Munkedal: Åtgärd av vårdpersonal 48 procent 
Riket: Åtgärd av vårdpersonal   38 procent  
  
  
Munkedal: Åtgärd av läkare/tandläkare  15 procent 
Riket: Åtgärd av läkare/tandläkare 13 procent  
Ytterligare 22 procent bedöms ha risk för ohälsa i munnen, men en ROAG-bedömning 
har inte varit möjligt att göra. 

Trycksår 

 
Analys: Det är 12 personer med trycksår.   
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Trycksår är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, 
vanligtvis över benutskott, och är ett resultat av tryck, eller tryck i 
kombination med skjuv. Tryck uppstår av personens kroppstyngd 
mot underlaget och trycksåret orsakas av lokal syrebrist som leder 
till vävnadsskada samt/eller av skada i muskelceller där ben möter 
muskelvävnad. Trycksår kan uppstå på alla delar av kroppen och 
det är inte ovanligt att en person har mer än ett trycksår. 
Det finns 4 grader av trycksår.  
Nationell mätning av trycksår i kommunal omsorg v 11 2016 
Munkedal  <1 procent 
Riket   7,8 procent 
 
Analys av förebyggande arbete 
Varje riskbedömning där det finns en risk för fall, undernäring, 
trycksår och munhälsa genererar en eller flera åtgärder där det 
finns en risk. När åtgärd sätts in ska uppföljning ske inom 1 månad 
och andra uppföljningen efter 3 månader. Den stora utmaningen på 
en enhet är att all personal ska arbeta efter vård- och eller rehab-
plan och att insatta åtgärder följs upp för att se effekter av vidtagna 
åtgärder. 

Förbättringsförslag 2017 
 Alla personer som har insatser i hemtjänst och hemsjukvård 

erbjuds riskbedömning enligt Senior Alert. Målet är att antal 
riskbedömningar ökar.   

 Att 90 procent av de personer som bor på vård- och om-
sorgsboende har en aktuell riskbedömning.   

	
13.2.1.	Svenskt	register	for	beteendemässiga	och	psykiska	symtom	
vid	demenssjukdom	(BPSD)	
Kvalitetssäkring sker genom ständiga uppföljningar och forskning.  
BPSD är både ett kvalitetsregister och arbetsverktyg där verksam-
heten registrerar personbundna uppgifter som diagnos, BPSD-
problem, tänkbara orsaker, behandling och resultat. Behandlingen 
kan omfatta bemötande och omvårdnadsstrategier och i vissa fall 
läkemedel.  
 
Registreringar och uppföljning av BPSD 
 
Vård och omsorgs-
boende  

Antal personer regi-
strerade i BPSD 
-registret  

Antal registrerade 
skattningar = ska 
vara minst dubbelt 
mot antal registre-
rade personer   
 

Vårddata NPI –poäng 
= vårdtyngd i 
genomsnitt under 
året  

Antal registrerade 
skattningar = 2016 
ska vara minst x 3 
mot antal registre-
rade personer   
  

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Allégården 12 22  17 34  33 24     
Dinglegården 1 3  1 4  69 28     
Ekebacken 1 2  1 5  22 29     
Sörbygården 7 11  13 23  48 31     
Vässjegården 2 3  3 3  50 63     
Allégården Violen 5 7  8 9  22 16     
Hemtjänst  8 8  15 8  10 16     
Totalt  36 56 47 58 86 94 31 26 26   141 

Tabellen visar statistik för respektive enhet. För 2016 visas inte statistik för varje 
enhet.  
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Analys av BPSD statistik 
Vanligast diagnosen är vasculär demenssjukdom och därefter kom-
mer Alzheimers sjukdom. Det är vanligast att BPSD symtom uppstår 
under medel till svår grad av demenssjukdom. Detta kan vara en 
orsak till att en person flyttar till särskilt boende medan andra de-
menssjuka får beteendemässiga och psykiska symtomen när de flyt-
tat in på boendet.     
Vårdtyngden varierar i genomsnitt under åren 2014–2017 mellan 31 
poäng, 26 poäng och 26 poäng. Riket har 20 poäng i snitt).  Av de 
demenssjuka personer som är registrerade har 92 procent en bemö-
tandeplan.  

Förbättringsförslag för 2017 

 Att slutföra och anta den övergripande handlingsplanen med 
mätbara mål   

 Att förbättra arbetssätt genom att arbeta mera i team. 

 Implementera bemötandeplan i den praktiska omvårdnaden 

 Uppföljningsrutin bör stärkas upp för att få mätbara resultat. 
Det innebär att antal uppföljande skattningar ska individan-
passas vid BPSD-problematik 

 Analysera vårddata inom respektive enhet för att genomföra 
förbättringsområde   

	
	
13.1.3.	Palliativa	registret	
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har 
till syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede.  
 

Kvalitetsindikator Målvärde Resultat
2014  

Resultat 
2015       

Resultat 
2016       

Eftersamtal erbjudet 100 73,5 71,4 79,6 
Läkarinformation till patienten 100 85,7 73,2 87,0 
Uppfyllt önskemål om dödsplats 100 42,9 Ej aktuell  

Munhälsa bedömd 100 81,6 73,2 83,3 
Avliden utan trycksår 90 93,9 92,9 90,7 
Mänsklig närvaro i dödsögon-
blicket 90 93,9 89,3 90,7 

Utförd validerad smärtskattning 100 34,7 19,6  24,1 

Lindrad från smärta 100 91,8 83,9 92,6 
Lindrad från illamående 100 89,8 78,6 94,4 
Lindrad från ångest 100 91,8 78,6 81,5 
Lindrad från rosslig andning 100 87,8 62,5 87 
Läkarinformation till närstående 100 89,8 76,8 92,6 
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Antal vårdtillfällen i urvalet:  49 56 54 
Antal vårdtillfällen i urvalet:    

Analys av palliativ vård 
För att kunna följa palliativa vården registreras alla medborgare i 
kommunen som har hemsjukvård och som avlider på sjukhus. Det 
är 80 procent av de som avlidit som är registrerade i palliativa re-
gistret. Det är bra följsamhet registrering i palliativa registret. En-
heterna behöver arbeta mer med att uppfylla kvalitet på enheterna.  
Målvärde och resultat på dokumenterad kvalitet i Munkedal se indi-
katorer i tabell och figur nedan.  
 
 
 

 
 

 

Förbättringsförslag för 2017 
 Att öka antal smärtskattningar enligt Abbey Pain Scale  
 Att öka resultatet på de kvalitetsindikatorer som inte uppnår 

målvärdet  
 

13.2. Redovisning av egenkontroll 
avvikelser  

	13.2.1.Egenkontroll	läkemedelsavvikelser	
Avvikelser  2010 2011 2012 2013 2014 
Läkemedel  127 282 218 299 364 
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Avvikelser 
läkemedel  

Särskilda 
boende 

 
Antal boende 

2015 
 

Antal av-
vikelser 

Särskilda 
 boende 

 
Antal boende 

2016 
 

Antal av-
vikelser 

 Allégården 33 45 33 <44 37 
Dinglegården 14 9 14>7 10 
Ekebacken  33 49 33 68 
Sörbygården  28 54 28 36 
Vässjegården 21 35 21> 11 32 
Kortbo      
Allégården 10 26 10 jan-okt 7 
Dinglegården 3 4 10 okt-dec 1 
Ekebacken 2 0 2  
Totalt   222  191 
 
Förändring av särskilda boende och korttidsboende mellan 2015–2016.   
Vässjegården har minskat med 10 platser. 
Allégården ökar antal säboplatser, korttidsavdelning Violen flyttar till Dinglegården.  
Dinglegårdens särskilda boendeplatser minskar till hälften men ökar korttidsplatser.  
 
Analys av läkemedelsavvikelser jämfört med 2015 
Allégården har minskat läkemedelsavvikelser. 
Dinglegården har samma nivå av läkemedelsavvikelse. 
Ekebacken har ökat antal läkemedelsavvikelser med drygt 35 procent. 
Sörbygården har minskat antal läkemedelsavvikelser med knappt 35 procent   
Vässjegården har konstant antal läkemedelsavvikelser i jämförelse med antal platser.  
 
Förklaringen till ökat antal avvikelser på Ekebacken är att under 2016 har arbetssät-
tet att läsa läkemedelslistor förändrats. Undersköterskor läser på ordinationshandling 
vilka läkemedel patient ska ha. En patient kan ha flera ordinationshandlingar ex från 
Närhälsan, ögonklinik, hjärtspecialist, njurmedicin, psykiatri.  
 
 
Avvikelser  Hemtjänst/HSV 

antal  
Läkemedel  

  2015 2016 
Dingle  25 28 66 
Hedekas 28 44 38 
Hälle-
vadsholm  

15 8 12 

Munkedal 
Centrum  

33 48 42 

Munkedal 
Stale  

24 25 12 

Munkedal 
Ytter  

15 19 12 

Totalt   172 182 
 
Analys av avvikelser i hemtjänsten: 
I Dingle har läkemedelsavvikelse ökat med drygt 50 procent. 
I Hällevadsholm har läkemedelsavvikelse ökat. 
Övriga område har läkemedelsavvikelser minskat. 
Verksamheterna ska ständigt arbeta med förbättringar av avvikelser. 
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Avvikelser 

Gruppboende/ 
servicebostad 

LSS antal        
boende 

 
Läkemedel 

  2015 2016 
Allmänna 
vägen Dingle   

6 0 3 

Centrum 8  10 3 3 
Frejväg 2 6 6 7 
Frejväg 4  6 3 4 
Totalt   12 17 
 
 

 
 
 
 
 

 
Läkemedelsgenomgångar 
En allvarlig konsekvens av läkemedelsanvändningen hos äldre är 
det faktum att ca 10 procent av akuta inläggningar av äldre på 
sjukhus idag beror på läkemedelsbiverkningar. 
Läkemedelsgenomgång genomförs en gång per år. Enkel läkeme-
delsgång genomförs vid byte av vårdgivare.  
 
Analys av läkemedelsavvikelse 
Drygt 95 procent av alla läkemedelsavvikelser beror på att personal 
glömt att ge läkemedel på avsatt tid. Alla enheter ska analysera och 
vidta åtgärder för att minska antalet avvikelser som att organisera 
så patienter får rätt läkemedel på rätt tid.  Läkemedelsavvikelser 
som leder till risk för vårdskada och förhöjd vårdnivå utreds av 
MAS.   
 
Förbättringsförslag för 2017 

 Att läkemedelavvikelser analyseras på APT  
 Att införa digitala signeringslistor  

 
13.2.2	Egenkontroll	av	avvikelser	fall	och	fallskador		
Fall är farligare än vad folk man i allmänhet tror. Fall är den olycks-
typ som leder till flest dödsfall i Sverige. Av de som efter ett fall får 
en höftledsfraktur (95 procent av höftledsfrakturerna orsakas av ett 
fall) kommer nästan hälften aldrig att återfå ett normalt liv och död-
ligheten är 20–25 procent. Orsakerna till att äldre faller brukar ha 
att göra med minskad muskelstyrka, sämre balans, gångsvårighet-
er, sämre syn och minskad reaktionsförmåga. Detta kan förebyggas 
med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel och hjälpme-
del. En höftfraktur föregås ofta av flera fall. Kostnaden för vård och 
omsorg vid en höftfraktur är cirka 300 000 kronor det första året 
efter operation, varav 2/3 belastar hälso- och sjukvården och resten 
kommunen. 

 
Avvikelser 

Boendestöd/HSV 
Antal 

Läkemedel  

  2015 2016 

Boende   -
stödet  

11 2 1 

Totalt  2 1 
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Avvikelser  2010 2011 2012 2013 214   
Fall och 
fallskador  

426 644 524 651 874   

        

Avvikelser fall   Särskilda      
boende 

 
   Antal boende  

2015 Särskilda    
boende 

 
Antal boende 

2016 

Allégården  33 147 33 <44 195 
Dinglegården  14 70 33 76 
Ekebacken  33 125 14>7 97 
Sörbygården 28 133 28 102 
Vässjegården 21 107 21> 11 118 
Korttids     
Alegården violen 10 36 10 jan-okt 24 
Dinglegården 3 13 10 okt-dec 5 
Ekebacken 2 4 2 1 
Totalt   635  618 

 
 
Avvikelser  Hemtjänsten 

 antal  
vårdtagare 

 
Fall 

  2015 2016 
Dingle  25 44 87 
Hedekas 28 52 24 
Hällevadsholm  15 39 59 
Munkedal Centrum  33 61 70 
Munkedal Stale  24 36 16 
Munkedal Ytter  15 42 12 
Totalt   274 268 
 
 
 
Avvikelser 

Gruppboende/ 
servicebostad 

LSS antal      
boende 

 
Fall 

  2015 2016 
Allmänna 
vägen Dingle   

6 0 0 

Centrum 8  10 0 0 
Frejväg 2 6 2 1 
Frejväg 4  6 2 1 
Totalt   4 2 
 
 

 
 
 
 
 

Analys av fall 
DRFI (Down Fall Risk Index) är det instrumentet som använd vid 
riskbedömning. Forskning visar att äldre kan träna upp muskel-
styrka och balans i hög ålder.  Läkemedel, syn- och hörselnedsätt-
ningar, muskelsjukdomar och kognitiv svikt är en del av orsaker till 
fall.   Målet för 2016 att minska antal fall har inte uppfyllts varje en-

 
Avvikelser 

Boendestöd/HSV 
Antal 

Fall  

  2015 2016 

Boende   -
stödet  

11 2 3 

Totalt  2 3 
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het ska följa upp och analysera orsak till fall och om insatta åtgär-
der för att minska fall efterlevs. Avvikelser med fall som leder till 
risk för vårdskada/vårdskada och förhöjd vårdnivå utreds av MAS. 
 
Förbättringsförslag för 2017 

 Uppdatera riktlinje för fallprevention 
 Arbeta med fallprevention 

 
Källa: Rikshöft  
Det är till största delen (80 procent) kvinnor som drabbas av höft-
frakturer. Forskning visar att andelen personer med höftfrakturer 
från vård och omsorgsboende vanligen ligger på 35–40 procent. Nå-
got mer än hälften har inga tidigare insatser från kommunen, men 
att ca 50 procent har tidigare någon fallolycka och 25 procent en 
höftfraktur sedan tidigare. 
 
13.2.3.	Egenkontroll	avvikelser	Medicin	tekniska	produkter(MPT)/			
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Medicintekniska  
produkter/hjälpmedel 

0 3 3 3 3 3 

 
Förbättringsförslag för 2017 

 Kontrollera rengöring och göra en säkerhetsbedömning av 
medicintekniska produkter (Internkontroll)  

 
13.2.4.	Nutrition	‐	nattfasta		
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller 
övervinna sjukdom och återfå hälsa. Riskbedömning enligt  
Mini Nutritional Assessment (MNA) samt att BMI-värdet mäts vid 
inflyttning och följs regelbundet var 6:te månad. För personer i risk-
zon för undernäring ska vårdplan upprättas. 
I mars och september har det varit mätning av nattfasta 
 

Nattfasta  2014 2016 vår 2016 höst 
Antal vårdtagare  132 131 125 
Nattfasta mindre än 11 
timmar  

27 29 30 

Nattfasta 11–15 timmar  74 73 72 
Nattfasta över 15 tim-
mar  

30 29 23 

 
 
Det är cirka 23 procent av patienterna som har nattfasta under 11 
timmar som socialstyrelsen rekommenderar.     
Omkring 75 procent av patienterna har nattfasta längre än 11 tim-
mar  
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Förbättringsförslag 2017 
 Mäta nattfastan mars (Internkontroll)  
 Utse arbetsgrupp som arbetar med att hitta rutiner för att 

minska nattfastan till Socialstyrelsens rekommendation 10 - 
11 timmar 

 Upprätta rutin förebyggande av och behandling vid 
undernäring SOSFS 2014:10 

13.3. Egenkontroll basala hygienrutiner och 
klädregler 
PPM = nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och 
klädregler  
Egen mätning = hygienombuden har genomfört observationer på 
vårdpersonal inom boende och hemtjänst, LSS, personlig assistans 
och socialpsykiatri.  
 

Mätning  Resultat  
2010  
PPM 

Resultat 
 2012  
PPM 

Resultat 
 2013  
PPM 

Resultat 
2014  
Egen 
mätning 

Resultat 
2015   
Egen 
mätning 

Resultat 
2016   
Egen mät-
ning 

 

Antal observat-
ioner (personer) 

153 
personer 

123 
personer

62  
personer

125  
personer 

125  
personer  

241  
personer  

Basala hygien-
rutiner vid 
vård- och om-
sorgs- 
arbete:  

procent procent procent procent procent procent 

Andel korrekt 
desinfektion av 
händerna före 
patientnära ar-
bete  

55  54  52 Ingen 
mätning 

77 86 

Andel korrekt 
observation av 
händerna efter 
patientnära ar-
bete  

97  95  92 Ingen 
mätning 

89 98 

Andel korrekt 
användning av 
handskar  

85  90  87  Ingen 
mätning 

97 95 

Andel korrekt 
användning av 
förkläde  

65  55  79  Ingen 
mätning 

71 71 

Klädregler vid 
vård- och om-
sorgsarbete: 

      

Andel fri från 
ringar, klockor 
och armband  

87  90  94  73 98 97 

Andel kort eller 
uppsatt hår 

95  96  98  84  98 98 

Andel korrekt 
arbetsdräkt  

86  93  89  66  97 98 
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Analys av följsamhet till hygienrutiner  
Västra Götalandsregionen har ansvar att förhindra smittspridning 
samt att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas. Vårdhygienisk ex-
pertis bistår kommuner med utbildning och riktlinjer.  
Följsamheten till att använda sprit före omvårdnadsarbete behöver 
verksamheterna arbeta med målet är 100 procent.  
Mål att använda skyddsförkläde är 100 procent, verksamheterna har 
följsamhet till 70 procent.    
Personer som har eksem ska inte arbeta med vård och omsorgsarbete.  
Det föreligger risk för att smitta andra och att själv bli smittad av bakterier. 
Personal ska inte arbeta med ortos i patientnära arbeta.  

Förbättringsförslag 2017 
 Att informera och uppdatera all personal som arbetar med 

vård och omsorg om basala hygienrutiner en gång per år  
 Att öka följsamheten av att sprita händer före omvårdnads-

arbete och att använda skyddsförkläde vid vård- och om-
sorgsarbete.  

 Personal som har eksem på händer och underarmar ska inte 
arbeta med omvårdnadsarbete.  

 Personal ska inte använda ortos i omvårdnadsarbete.   
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14. Övergripande mål och 
strategier från föregående år  
 

Måluppfyllelse 2016  
 

Palliativa registret – målet uppfylldes  
Hemsjukvården registrerar i palliativa målvärdet 80 procent är  
registrerade i palliativa registret. Nationellt mål är 70 procent.  
 
Senior alert – målet uppfylldes delvis  
På särskilda boende hade 80 procent en aktuell riskbedömning och 
15 procent i hemtjänsten. Nationellt mål 90 procent på särskilt         
boende.  
 
BPSD – målet uppfylldes delvis  
På särskilda boende för demenssjuka ska alla patienter ha en BPSD 
bedömning vid inflyttning på boendet, det målet har inte uppnåtts.  
47 av 86 personer har fullständig uppföljning av grundregistrering. 
92 procent av  
 
Avvikelser – mål att minska fall och läkemedelsavvikelser  
Fall och fallskador - målet uppfylldes inte                                                                 
Målet var att minska fall och fallskador har inte uppfyllts. Fall och 
fallskador har ökat med 5 procent.  
Läkemedelsavvikelser – målet uppfylldes inte  
Målet att minska läkemedels avvikelse har inte uppfyllts. Läkeme-
delsavvikelser har ökat med 9 procent.  
Nattfasta – ingen mätning av nattfasta har genomförts  
 
Medicintekniska produkter – mätning av rengöring och                                     
säkerhetskontroll startade under hösten 2016.  
 
Basala hygienrutiner och korrekt klädsel 
 - målet för handhygien är delvis uppfyllt. 
-  målet för korrekt klädsel är uppfyllt  
Målet att ha en korrekt handhygien uppfylldes till mellan 77 till 97 
procent. Användning av skyddsförkläde är 71 procent.  
Klädregler, fri från smycke, uppsatt hår har 98 procents följsamhet.  
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15. Övergripande mål och 
strategier för kommande år  
 

 
Palliativa registret  
Registrera 70 procent i palliativa registret  
Öka resultatet på de indikatorer som inte uppfyller målvärdet 
Abbey Pain Scale öka antal smärtskattningar   
 
Senior alert  
90 procent på särskilt boende ska ha en aktuell riskbedömning  
för fall, undernäring trycksår och ROAG 
Öka antalet riskbedömningar i hemtjänsten  
 
BPSD  
Att alla som flyttar in på gruppboende och som har en demensdia-
gnos ska ha en BPSD bedömning efter två månader 
 
Avvikelser  
Fall och fallskador  
Minska antalet fall  
Läkemedelsavvikelser  
Minska antal läkemedelsavvikelse   
 
Nattfasta  
Målet är att ingen patient ska ha nattfasta längre än 11 timmar på 
särskilt boende    
 
Medicintekniska produkter  
Kontroll	av	medicintekniska	rengöring	och	säkerhetskontroller	ska	
genomföras	en	gång	per	månad.		
 
Basala hygienrutiner och korrekt klädsel  
Målet att öka följsamheten till basala hygienrutiner och behålla må-
let för klädregler   
 
Dokumentation  
Öka egenkontroll av dokumentation legitimerad personal  
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  2017-07-04 Dnr: KS 2017–151 

      

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Gunnel Svensson  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Verksamhetschef hälso- och sjukvård  
Omsorg 
 

Överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso‐ och sjukvård mellan kommuner i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse och gemensam riktlinje för 
Samverkan från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen.  
 

Sammanfattning 
Syftet med lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är att 
övergången från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Lagen ställer 
nya krav på parterna med fokus på gemensamt ansvar, samverkan, nya arbetssätt, 
att arbeta med ständiga förbättringar tillsammans och samordna gemensamma 
insatser kring individen i en samordnad individuell plan. Personens 
medbestämmande och delaktighet i planeringen ska beaktas. Öppenvården får ett 
uttalat ansvar för samordning och planering av insatser som krävs för en fortsatt 
vård, stöd och omsorg i hemmet.  

Överenskommelsen som är partsgemensam ska tydliggöra huvudmännens 
gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång till öppen vård och kommunal 
hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst vid utskrivning från slutenvården. 
Planeringsprocessens krav fastställs i Gemensam riktlinje om utskrivningar från 
sluten hälso- och sjukvård.  

Ekonomisk reglering  
Den ekonomiska regleringen bygger på en modell där kommunens betalningsansvar 
utgår från genomsnittsvärden av utskrivningsklara dagar.  
 
Kommunens betalningsansvar till Västra Götalandsregionen:  

 Inträder då genomsnittsvärdet överstigit tre dagar under en 
sammanhängande period av tre månader. Från månad fyra har kommunen 
betalningsansvar.  

 Betalningsansvaret faller ut tre dagar efter att slutenvården skickat 
meddelande om utskrivningsklar.  

 Kostnaden per person och dygn är 6000 SEK. Beloppet räknas om i enlighet 
med prisutvecklingen.  

 

Detta gäller under förutsättning att  

 Den slutna vården har skickat ett inskrivningsmeddelande till berörda enheter 
i kommunen.  

 Den slutna vården har skickat ett meddelande om att personen är 
utskrivningsklar till berörda enheter i kommunen.  
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Om en samordnad individuell plan vid utskrivning ska genomföras enligt 4 kap. 1 och 
2 § är kommunen endast betalningsansvarig om den fasta vårdkontakten i 
öppenvården har kallat till samordnad individuell plan i enlighet med 4 kap. 3 § 
(lagen 2017: 612). (Lagrådsremiss Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

 Sjukvård proposition 2016/17:106) 

Om den enskilde inte kan skrivas ut från slutenvården på grund av att öppenvården 
inte kan tillgodose eller inte har försäkrat sig om att det som är planerat är möjligt 
att få tillgodosett för den enskilde, inträder inte kommunens 

Förslaget är att kommunens betalningsansvar inträder då genomsnittsvärdet för 
utskrivningsklara dagar överstiger tre dagar under tre sammanhållna månader. 
Modellen ger en viss flexibilitet och skapar större möjlighet för planering.  

För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård gäller kommunens 
betalningsansvar med 30 dagar från att meddelande om utskrivningsklar har lämnats 
från slutenvården till och med 2019-01-01.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser  
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef: Socialchef: Avdelningschef VoÄ: Enhetschef Biståndsenheten: MAS 

Rickard Persson  Håkan Sundberg  
Socialchef Kommunchef 
Omsorg   
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MISSIV 

Datum: 2017-04-27 
 
Till: 
Berörda styrelser/nämnder i Västra Götalandsregionen 
Kommuner i Västra Götaland  
 

Remiss  

Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som föreslås att 
ersätta nuvarande betalningsansvarslag 1 januari 2018 (Prop. 2016/ 17:106). Beslut om lag 
förväntas tas den 15 juni. Syftet med lagförslaget är att övergången från slutenvård till 
öppenvård ska vara trygg och säker. Rekommendationen är att kommuner och landsting 
kommer överens om samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård inklusive reglering av kommunens betalningsansvar. Lagen ställer nya krav på 
parterna med fokus på gemensamt ansvar, samverkan, nya arbetssätt, att arbeta med 
ständiga förbättringar tillsammans och samordna gemensamma insatser kring individen i 
en samordnad individuell plan. Personens medbestämmande och delaktighet i planeringen 
ska beaktas. Öppenvården får ett uttalat ansvar för samordning och planering av insatser 
som krävs för en fortsatt vård, stöd och omsorg i hemmet.  

En partsgemensam grupp har tagit fram förslag till överenskommelse och gemensam 
riktlinje för samverkan vid utskrivning från slutenvård.  

Överenskommelsen ska tydliggöra huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och 
säker övergång till öppen vård och kommunal hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst vid 
utskrivning från slutenvården. Den reglerar parternas ansvar för samverkan och beskriver 
ansvarsfördelningen. Planeringsprocessens krav fastställs i Gemensam riktlinje om 
utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård.  

I överenskommelsen föreslås en ny modell för ekonomisk reglering av kommunens 
betalningsansvar. Förslaget är att kommunens betalningsansvar inträder då 
genomsnittsvärdet för utskrivningsklara dagar överstiger tre dagar under tre sammanhållna 
månader. Modellen ger en viss flexibilitet och skapar större möjlighet för planering och 
förberedelser vid utskrivning efter personens behov.  

För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård gäller kommunens betalningsansvar 
med 30 dagar från att meddelande om utskrivningsklar har lämnats från slutenvården till 
och med 2019-01-01. 
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Svar lämnas senast den 24 augusti  
Länets 49 kommuner och nämnder och berörda styrelser i Västra Götalandsregionen ges 
härmed möjlighet att inkomma med remissvar på bifogade förslag till överenskommelse om 
samverkan och gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Ett svar per kommun kan lämnas och sista datum för att svara är 24 augusti 2017. 
 
Använd länkat formulär för att lämna svar om 
överenskommelsen:  https://vgregion.esmaker.net//s.aspx?id=7f359782153a 

Använd länkat formulär för att lämna svar om 
riktlinjen: https://vgregion.esmaker.net//s.aspx?id=f9e1034c8d8c 

 
För frågor om överenskommelsen och riktlinjen kontakta: 

Ida Wernered, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen 
E-post: ida.wernered@vgregion.se  
Telefon: 070- 513 38 42  
 
Anneli Bjerde, Västkom 
E-post: anneli.bjerde@vastkom.se  
Telefon: 073- 335 85 16 
 

Politiska samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ställde sig 
2017-05-05  bakom förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan vid 
utskrivning från sluten vård och remiss till kommuner och berörda nämnder/styrelser inom 
Västra Götalandsregionen.  

 
 
Ann Söderström    Thomas Jungbeck  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  Direktör Västkom 
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1. Om riktlinjen  

Riktlinjen för utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen och vårdgivare som 
respektive parter har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från 
gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter.  

Varje vårdgivare har ansvar för att upprätta lokala rutiner för säker tillämpning 
av riktlinjen. Det fastställda IT-stödet SAMSA och Nationell Patientöversikt med 
tillhörande rutiner ska användas. Vårdval ska beaktas och personens rätt att välja 
vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet.  

 

2. Avvikelser 

Om riktlinjen inte följs är varje yrkeskategori, som är delaktig i eller berörd av 
planeringen, skyldig att rapportera avvikelsen. Avvikelser följer respektive 
vårdgivares riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering. En persons intressen får 
aldrig åsidosättas på grund av att skilda parter har olika verksamhets- och 
kostnadsansvar.  
 
I de fall då riktlinjen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser och samverkan 
och hur frågan ska lösas mellan vårdgivarna, ska problemet i första hand lösas av 
respektive verksamhetschef för en skyndsam hantering och lösning. Även dessa 
avvikelser ska rapporteras.  
 
Återkommande avvikelser mellan vårdgivare ska handläggas av en gemensam 
beredningsgrupp med representanter från olika vårdsamverkansgrupper och 
personer med befattningar som i sitt uppdrag har ett specifikt uppföljningsansvar 
för vårdgivaransvaret. Beredningsgruppen ska lämna löpande underlag till 
Vårdsamverkan Västra Götaland, vilka i sin tur lämnar rekommendation till 
lösning. Återkoppling ska ges till respektive ledningsgrupp inom vårdsamverkan 
och berörda vårdgivare. 
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3. Utskrivningsprocessen 

 

För en trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är 
utskrivningsprocessen beskriven med det gemensamma ansvaret i varje 
processled. 

3.1 Vårdbegäran  

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Vid akut eller planerad inskrivning till slutenvården ska en 
vårdbegäran sändas i SAMSA till mottagande enhet om 
samtycke getts för detta och personen är inskriven i den 
kommunala hälso- och sjukvården.  
 
Informera slutenvården om: 

- kontaktuppgifter 
- vad den egentliga försämringen är 
- aktuella läkemedel, egenvård/övertaget 

läkemedelsansvar/ApoDos 
- personens funktionstillstånd 
- boendeform 
- pågående insatser 

 
Har personen åkt till sjukhuset på eget initiativ ska 
vårdbegäran skickas med stöd av SAMSA i efterhand.  
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Uppmärksamma och efterfråga kompletterande information.  

Socialtjänstens 
ansvar 

Informera slutenvården om: 
- kontaktuppgifter 
- vad den egentliga försämringen är 
- personens funktionstillstånd 
- boendeform 
- pågående insatser 

 
Öppenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 

Vid akut eller planerad remiss för inskrivning i slutenvården 
ska en vårdbegäran sändas eller vidarebefordras från 
öppenvården i SAMSA till mottagande enhet om samtycke 
getts för detta. 
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Öppenvårdens 
ansvar 

Informera slutenvården om: 
- kontaktuppgifter 
- vad den egentliga försämringen är 
- aktuella läkemedel, egenvård/övertaget 

läkemedelsansvar/ApoDos 
- personens funktionstillstånd 
- boendeform 
- pågående insatser 

 
Har personen åkt till sjukhuset på eget initiativ ska 
vårdbegäran skickas med stöd av SAMSA i efterhand.  
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3.2 Inskrivningsmeddelande  

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från personen för 
förplanering. Om samtycke lämnas genomförs 
utskrivningsprocessen i SAMSA. När samtycke inte lämnas 
ansvarar respektive enhet för att dokumentera planerade 
insatser inom sitt ansvarsområde. 
 
Berörd enhet i slutenvården ska kontaktas.  
 
Ta emot och meddelar berörda aktörer inom kommunen.  
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Skicka ett inskrivningsmeddelande i SAMSA inom 24 timmar, 
efter att behandlade läkare bedömt att personen kan ha 
behov av samordnade insatser efter utskrivning. 
 
Om bedömningen sker i ett senare skede i vårdförloppet ska 
ett inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter det 
att bedömningen gjordes. 
 
Ett inskrivningsmeddelande ska skickas även om personen 
redan har en samordnad individuell plan. 
 
Samtycke ska inhämtas för att kunna påbörja den initiala 
planeringen fram till utskrivningsklar och för att kunna skicka 
med inskrivningsorsak. Samtycke behöver inte hämtas från 
personen för att skicka ett inskrivningsmeddelande 
undantaget inskrivningsorsak. 
 
Ska skicka information om: 

- namn och personnummer 
- i vilken kommun personen är folkbokförd 
- vilken vårdcentral personen är listad på och/eller 
- vilken specialistmottagning personen har sin 

pågående behandling vid 
- beräknad tidpunkt för utskrivning 
- inskrivningsorsak (observera att detta kräver 

samtycke från personen). 
 
Få samtycke från personen och meddela det till berörda 
enheter i SAMSA. Om inte samtycke ges ska berörda enheter 
meddelas detta i SAMSA.  
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Socialtjänstens 
ansvar 

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från personen för 
förplanering. Om samtycke lämnas genomförs 
utskrivningsprocessen i SAMSA. När samtycke inte lämnas 
ansvarar respektive enhet för att dokumentera planerade 
insatser inom sitt ansvarsområde. 
 
Ta emot och meddela berörda aktörer inom kommunen. 
 

Öppenvårdens 
ansvar 

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från personen för 
förplanering. Om samtycke lämnas genomförs 
utskrivningsprocessen i SAMSA. När samtycke inte lämnas 
ansvarar respektive enhet för att dokumentera planerade 
insatser inom sitt ansvarsområde. 
 
Meddela vald primärvårdsrehabilitering. 
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3.3 Förplanering samordnad individuell plan  

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Påbörja utredning av insatser utifrån personens behov. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Ansvara för att utreda och fastställa fortsatta behov av hälso- 
och sjukvård.  
 
Ska involvera personen och/eller närstående. 
 
För personer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård ska ansvarig 
chefsöverläkare medverka i samordning och planering med 
samtliga berörda enheter.  
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter.  
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Ta emot ansökan från personen, utreda och bedöma behov 
av bistånd enligt socialtjänstlagen och/eller lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter. 
 

Öppenvårdens 
ansvar 

Om fast vårdkontakt är utsedd kontaktar denne personen 
och/eller närstående och berörda enheter för samordning 
och planering utan dröjsmål. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter. 
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3.4 Fast vårdkontakt utses i öppen vård eller är redan utsedd  

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 

 

Öppenvårdens 
ansvar 

Verksamhetschef ansvarar för att fast vårdkontakt utses. 
 
Om en person redan har en fast vårdkontakt kan denne 
fortsätta att vara det. 
 
Om det finns fler än en fast vårdkontakt ska dessa samverka 
och samordna sina insatser. 
 
Ska meddela kontaktuppgifter till fast vårdkontakt till 
berörda enheter i SAMSA. 
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3.5 Meddelande om utskrivningsklar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Säkerställa att all nödvändig information är mottagen av 
berörda inom kommunen inför utskrivning. Se avsnitt 
”Information vid utskrivning”. 

Slutenvårdens 
ansvar 

Behandlande läkare bedömer att personen inte längre har 
behov av den slutna vårdens resurser. 
 
Förutsättningen för att personen ska vara utskrivningsklar är 
att nödvändig information finns tillgänglig och är mottagen 
och accepterad av berörda enheter. Se avsnitt ”Information 
vid utskrivning”. 
 
För personer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV): 
Chefsöverläkaren ansvarar för att underrätta berörd enhet 
vid landsting, kommun eller annan huvudman om beslut om 
öppen psykiatrisk tvångsvård så snart som möjligt (7 a § LPT), 
om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte 
hindrar det. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Säkerställa att all nödvändig information är mottagen av 
berörda inom kommunen inför utskrivning. Se avsnitt 
”Information vid utskrivning”. 
 

Öppenvårdens 
ansvar 

Säkerställa att all nödvändig information är mottagen av 
berörda inom öppenvården inför utskrivning. Se avsnitt 
”Information vid utskrivning”. 
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3.6 Kallelse till samordnad individuell planering 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 

 

Öppenvårdens 
ansvar 

Den enskilde ska ha lämnat samtycke till att kallelse skickas. 
 
Ska skicka kallelse till berörda enheter inom tre dagar efter 
att underrättelse från slutenvården om utskrivningsklar är 
mottagen och accepterad av öppenvården. 
 
Om en person har flera fasta vårdkontakter ska dessa 
samverka, samordna sig och besluta vem av dem som 
ansvarar för att kalla till en samordnad individuell planering. 
Endast en fast vårdkontakt kallar till samordnad individuell 
planering. 
 
Kallelsen ska ange: 

- vem planeringen gäller för 
- syfte och vilka frågor som ska tas upp 
- vem som är sammankallande 
- vilka som är kallade och inbjudna  
- tid, plats och mötesform 

 
För personer som behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska 
planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om 
en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk 
tvångsvård och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk vård. 
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3.7 Information vid utskrivning 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Ska begära kompletterande information om informationen är 
otillräcklig för ett mottagande för fortsatt vård, stöd och 
omsorg.  
 
Ska godta utskrivningsinformationen om den är tillräcklig för 
en säker och trygg fortsatt vård, stöd och omsorg.  
 

Slutenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utskrivningsmeddelande ska skickas till alla enheter som fått 
inskrivningsmeddelande och andra berörda enheter som har 
betydelse för fortsatt vård, stöd och omsorg. 
 
Utskrivningsmeddelande ska skickas samma dag som 
utskrivning även om personen inte gett sitt samtycke för en 
kallelse till samordnad individuell planering.  
 
All dokumentation ska vara klar och överförts till berörda 
enheter innan personen skrivs ut från slutenvården. 
Nödvändig information som ska lämnas är:  

- epikris/slutanteckning 
- remiss där det fortsatta vårdbehovet framgår 
- läkemedelslista och läkemedelsberättelse 
- hälso- och funktionstillstånd för personen vid in- och 

utskrivning 
- personens upplevelse av sitt hälsotillstånd 
- riskbedömningar 
- vårdsammanfattning 
- redogörelser för komplikationer och avvikelser under 

vårdtiden 
- arbetsförmåga (om relevant). 

 
Nödvändiga läkemedel, specifikt förbandsmaterial och 
nutritionsprodukter ska vara säkrat för de dygn som krävs för 
en kontinuitet i behandlingen efter utskrivning. Recept ska 
vara utfärdade enligt gällande regionala medicinska riktlinjen 
för Västra Götalandsregionen. Nödvändiga hjälpmedel och 
medicinskteknisk utrustning ska vara tillgängliga för den 
enskilde efter utskrivning. 
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Slutenvårdens 
ansvar 

Personen har fått muntlig och skriftlig information och en 
genomgång av: 

- läkemedelslista och läkemedelsberättelse 
- information om hantering av hjälpmedel 
- en sammanfattning av den vård och behandling som 

getts under vårdtiden 
- vad personen ska göra vid försämring 
- information om fast vårdkontakt i öppenvården. 

 
Socialtjänstens 
ansvar 

Ska begära kompletterande information om informationen är 
otillräcklig för ett mottagande för fortsatt vård, stöd och 
omsorg.  
 
Ska godta utskrivningsinformationen om den är tillräcklig för 
en säker och trygg fortsatt vård, stöd och omsorg.  
 

Öppenvårdens 
ansvar 

Ska begära kompletterande information om informationen är 
otillräcklig för ett mottagande för fortsatt vård. 
 
Ska godta utskrivningsinformationen om den är tillräcklig för 
en säker och trygg fortsatt vård. 
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3.8 Upprätta eller uppdatera SIP 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering 
och/eller upprättande/uppdatering av SIP. I detta kan ett 
uppföljningsansvar av SIP:en ingå. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering 
och/eller upprättande/uppdatering av SIP. 
 
För öppen psykiatrisk eller rättspsykiatrisk tvångsvård enligt 
7 § och 7 a § LPT och 12 a § LRV ska samordnad plan 
upprättas av chefsöverläkaren, om en bedömning finns om 
att personen är i behov av insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård. Den samordnade planen ska utformas 
i samarbete mellan de enheter vid kommunen eller 
landstinget som svarar för insatserna. Den samordnade 
planen är upprättad när den har justerats av enheterna.  
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering 
och/eller upprättande/uppdatering av SIP. I detta kan ett 
uppföljningsansvar av SIP:en ingå. 
 

Öppenvårdens 
ansvar 

Fasta vårdkontakten ansvarar för att en SIP upprättas eller 
uppdateras och dokumenteras i samverkan med berörda 
enheter och personer. I detta kan ett uppföljningsansvar av 
SIP:en ingå.  
 
Primärvårdsrehabiliteringen ska vid kallelse delta vid 
samordnad individuell planering och/eller 
upprättande/uppdatering av SIP. I detta kan ett 
uppföljningsansvar av SIP:en ingå. 
 
Fasta vårdkontakten ansvarar för att SIP:en är delgiven och 
överlämnad till personen. 
 

 

  

405



3.9 Följa upp SIP 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Har ett uppföljningsansvar och ansvarar också för att kalla till 
uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd 
enhet. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Har ett uppföljningsansvar och ansvarar också för att kalla till 
uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd 
enhet. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Har ett uppföljningsansvar och ansvarar också för att kalla till 
uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd 
enhet. 
 

Öppenvårdens 
ansvar 

Fasta vårdkontakten har ett uppföljningsansvar och ansvarar 
också för att kalla till uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Fasta vårdkontakten deltar vid uppföljning av SIP om kallad 
av annan berörd enhet. 
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3.10 Avsluta SIP 

 

Den samordnande planeringen avslutas när målen är uppfyllda och det inte 
längre finns behov av insatser som behöver samordnas eller om personen drar 
tillbaka sitt samtycke.  

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Slutenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 
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vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.  
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1. Allmänt om överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  

1.1 Bakgrund 
Överenskommelsen grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av 
god kvalitet för enskilda personer som efter utskrivning från slutenvård behöver 
insatser från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller 
socialtjänsten och den landstingsfinansierade öppna vården (lagen 2017-XX). 
Lagen ska särskilt främja att en person med behov av samordnade insatser skrivs 
ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande 
läkaren bedömt att personen är utskrivningsklar. Lagen gäller från 1 januari 2018 
och ersätter nuvarande betalningsansvarslag. 

Överenskommelsen tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg 
och säker övergång till öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård och/eller 
socialtjänst vid utskrivning från slutenvård. Den reglerar också parternas ansvar 
för samverkan och beskriver ansvarsfördelningen.  

1.2 Definitioner 
Se bilaga 1. Definitioner. 

1.3 Syfte och mål  
Överenskommelsens mål är att säkerställa individens rätt till en trygg, säker och 
effektiv hemgång för fortsatt omsorg, stöd och vård i hemmet efter utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård.  

Syftet är med överenskommelsen är reglera ansvarsfördelning och samverkan i 
en gemensam utskrivningsprocess som utgår från individens behov.  

1.4 Parter  
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns som 
Parterna. Överenskommelsen gäller under förutsättning att beslut tas av 
kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. 

Om kommunen eller Västra Götalandsregionen tecknat avtal med upphandlad 
entreprenör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om 
valfrihetssystem (LOV) ska krav ställas om att denna överenskommelse ska följas. 

1.5 Giltighetstid  
Överenskommelsen gäller från och med 2018-01-01 – 2020-12-31. Uppsägning 
av avtalet måste ske senast tolv månader innan avtalstiden löper ut. Om ingen av 
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parterna skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med ett år i taget fram till och 
med 2022-12-31.  
 
Under 2018 gäller särskilda övergångsbestämmelser (lagen 2017:xx) för personer 
som skrivs ut från sluten psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård. Huvudmännen ska 
under 2018 komma överens om betalningsansvar som ska gälla från och med 
2019 för denna målgrupp.  

1.6 Målgrupper  
Personer i alla åldrar som skrivs ut från sluten psykiatrisk, rättspsykiatrisk och 
somatisk hälso- och sjukvård och som efter utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, hälso- och sjukvården och/eller 
öppenvården omfattas av den gemensamma planeringsprocessen som regleras i 
denna överenskommelse.  

1.7 Överenskommelsens omfattning och lagliga grund 
Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden 
där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ 
och 14 kap. 1 § (2017:30).  

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) anger vilken information som ska 
föras över till berörda enheter om det är relevant för personens omsorg, stöd 
och vård efter utskrivning. Information till person vid utskrivning följer 3 kapitlet i 
patientlagen.  

Fast vårdkontakt regleras i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård (Lagen 2017-xx) och patientlagen 6 kap. 2 § (2014:821).  Samordnad 
individuell plan ska upprättas enligt hälso- och sjukvårdslagen, 16 kap. 4 § och 
socialtjänstlagen 2 kap. 7 §.  

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 7 a § och lagen om rättspsykiatrisk vård 
16b § regleras upprättande av samordnad vårdplan vid utskrivning till öppen 
psykiatrisk vård om personen kommer att vara i behov av samordnade insatser.  

2. Parternas ansvar  
Kommunen och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet enats 
om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för samarbetet 
enligt denna överenskommelse.  
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Samarbetet ska kännetecknas av: 

• att personens behov, inflytande och självbestämmande alltid är 
utgångspunkten 

• att hälso- och sjukvård och socialtjänst ska vara lättillgänglig, effektiv och 
säker med god kvalitet och gott bemötande utifrån personens perspektiv.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att samverka så att utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård ska vara trygg, säker och effektiv för personen.  

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter: 

• följer överenskommelse om gemensam planeringsprocess för utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

• följer gemensam riktlinje om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
• använder anvisade gemensamma IT-system och följer gemensamma 

rutiner 
• Månadsvis presenteras rapporter över utskrivningsprocessen på 

kommunnivå. Berörda verksamheter ska utifrån dessa rapporter arbeta 
med analys och förbättringar. 

2.1 Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för:  

• att personen snarast kan tas emot i kommunal vård och omsorg när hen 
är utskrivningsklar från slutenvården 

• att berörd enhet inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och 
sjukvården påbörjar planering av insatser som är nödvändiga inför 
hemgång omgående när inskrivningsmeddelande från slutenvården 
mottagits 

• att personen på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna 
vården och få sina behov av socialtjänst eller kommunal hälso- och 
sjukvård tillgodosedda efter utskrivning 

• att kommunens hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst deltar när 
individens fasta vårdkontakt i öppenvård (VGR) kallar till samordnad 
individuell planering/uppföljning. 

Berörd enhet inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska 
när inskrivningsmeddelande från slutenvården mottagits skyndsamt påbörja 
planering av nödvändiga insatser inför en trygg och säker hemgång.  

Kommunen ska medverka till att personen på ett tryggt och säkert sätt kan 
lämna den slutna vården och efter utskrivning få sina behov av socialtjänst eller 
kommunal hälso- och sjukvård tillgodosedda. 
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2.2 Västra Götalandsregionens ansvar 
Slutenvård  
Slutenvården ansvarar för att: 

• samverka med kommunens hälso- och sjukvård/socialtjänst och 
öppenvård så att personen på ett tryggt och säkert sätt kan lämna den 
slutna vården och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda efter 
utskrivning 

• skicka inskrivningsmeddelande till berörda verksamheter om att 
personen är inskriven i slutenvård 

• starta planering för utskrivnings utan dröjsmål efter att bedömning gjorts 
om att en person kan ha behov av samordnade insatser efter utskrivning  

• tillsammans med berörda enheter säkerställa att kraven för 
utskrivningsklar är uppfyllda inför bedömning om personen är 
utskrivningsklar 

• delta i samordnad individuell planering när den enskildes fasta 
vårdkontakt kallar. 

Öppenvård 
Öppenvård avser annan hälso- och sjukvård än slutenvård. Det kan vara en 
öppenvårdsmottagning inom länssjukvården eller en vårdcentral i primärvården.  

Öppenvården ansvarar för: 

• att samverka med kommunens hälso- och sjukvård/socialtjänst och 
slutenvård så att personen på ett tryggt och säkert sätt kan lämna den 
slutna vården och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda efter 
utskrivning 

• att verksamhetschef inom den öppna vården i Västra Götalandsregionen 
ska utse fast vårdkontakt och skyndsamt underrätta berörda enheter i 
enlighet med beslutad gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten 
hälso- och sjukvård. 

Om personen redan har en fast vårdkontakt vid en enhet som fått 
inskrivningsmeddelandet från slutenvården, ska hen fortsätta att vara personens 
fasta vårdkontakt. I de fall det finns fler fasta vårdkontakter än en ska de 
samverka och samordna insatser gemensamt.  

Fast vårdkontakt har ansvar för att en samordnad individuell planering sker och 
att en samordnad individuell plan upprättas. Den fasta vårdkontakten ska utan 
dröjsmål påbörja ett förberedande arbete i samverkan med berörda enheter.  
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Öppen psykiatrisk tvångsvård 
För personer som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård från sluten 
psykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas innan personen lämnar 
slutenvården. 

3. Utskrivningsprocessen 
Vårdbegäran 
Vid akut eller planerad inskrivning till slutenvården ska kommunen och/eller 
öppenvården sända en vårdbegäran. Har personen åkt till sjukhuset på eget 
initiativ ska vårdbegäran skickas skyndsamt i efterhand. Syftet är att överföra 
information som är av betydelse för en säker ankomst till slutenvården. 

Inskrivningsmeddelande 
Ett inskrivningsmeddelande med information om beräknat utskrivningsdatum 
ska skickas från slutenvården till berörda enheter inom 24 timmar efter att den 
behandlande läkaren bedömt att en person kan ha behov av insatser från öppen 
hälso- och sjukvård, kommunens hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst efter 
utskrivningen. Om behov av insatser bedöms i ett senare skede under vårdtiden 
ska ett inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter att bedömningen 
är gjord.  

Planering av insatser  
Slutenvården och berörda enheter ska utan dröjsmål börja planering av insatser 
som är nödvändiga för en trygg och säker utskrivning.  

Fast vårdkontakt 
Efter att underrättelse om inskrivning mottagits av mottagning i öppenvård 
ansvarar verksamhetschefen för att en fast vårdkontakt utses till personen. 
Ansvarig öppenvårdsmottagning ska meddela uppgift om fast vårdkontakt till 
personen och till slutenvården. 

Meddelande om utskrivningsklar 
Enheter som fått inskrivningsmeddelande ska omgående underrättas när den 
behandlande läkaren bedömt personen som utskrivningsklar.  
En underrättelse i enlighet med 7a § tredje stycket lagen (1991:1 128) om 
psykiatrisk tvångsvård ska motsvara en underrättelse om att personen är 
utskrivningsklar.  
 
Utskrivningsklar innebär ett ställningstagande av den behandlande läkaren om 
att personen inte längre har behov av slutenvårdens resurser och att behovet av 
insatser från öppenvård, kommunal hälso-och sjukvård och/eller socialtjänst är 
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fastställda. En samordnad individuell planering påbörjas av slutenvården. Syftet 
är att säkerställa att personens behov kommer att tillgodoses efter utskrivning.  

Följande ska vara uppfyllt innan en person är utskrivningsklar:  

• Personen har fått muntlig och skriftlig information inför utskrivning. 
• Personen har fått uppgifter om fast vårdkontakten i öppenvården. 
• Nödvändig information för personens fortsatta hälso-och sjukvård och 

socialtjänst har överförts till de enheter som har fått ett 
inskrivningsmeddelande.  

• Personens behov av läkemedel, recept, specifikt förbandsmaterial, 
nutritionsprodukter, hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning är 
tillgodosedda inför utskrivning till öppenvård. 
 

Information vid utskrivning 
Vid utskrivning ska information skickas till berörda enheter som fått 
inskrivningsmedelandet inom kommunen och inom öppen hälso- och sjukvård 
senast samma dag som personen skrivs ut från den slutna vården. Information 
ska också lämnas till den enskilde.  

Kallelse till samordnad individuell planering vid utskrivning 
Den fasta vårdkontakten inom öppenvården ska senast inom tre dagar efter 
underrättelse om utskrivningsklar kalla berörda parter till samordnad individuell 
planering.  

Samordnad individuell plan  
För personer som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård 
eller rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas innan personen 
kan bedömas som utskrivningsklar. 

Samordnad individuell plan ska beskriva insatser och åtgärder som den enskilde 
har behov av, beskriva ansvarsfördelning och samordning av insatser. En 
samordnad individuell planering är en process som omfattar flera aktiviteter och 
följer personen över tid. Planen följs upp och uppdateras löpande i samverkan 
mellan berörda enheter. En samordnad individuell plan avslutas när parterna är 
överens om att det inte längre finns behov av samordnade insatser eller om den 
enskilda personen drar tillbaka sitt samtycke. Berörda enheter ansvarar för att 
dokumentera avslutet.  

4. Kommunernas betalningsansvar 
En kommuns betalningsansvar omfattar personer som är folkbokförda i 
kommunen.  
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För kommun som har beslutat om att en person ska vistas i en annan kommun i 
någon särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 
5 kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket punkt 2 socialtjänstlagen, så 
har beslutande kommun betalningsansvaret för den personen oavsett var 
personen är folkbokförd.  

När en kommun placerat en person i hem för vård och boende följer 
betalningsansvaret den kommun som fattat beslutet, oaktat i vilken kommun 
placeringen är.  

För att kommunens betalningsansvar ska inträda gäller följande: 

• Den slutna vården har skickat ett inskrivningsmeddelande till berörda 
enheter i kommunen.  

• Den slutna vården har skickat ett meddelande om att personen är 
utskrivningsklar till berörda enheter i kommunen.  

• Om en samordnad individuell plan vid utskrivning ska genomföras 
enligt 4 kap. 1 och 2 § är kommunen endast betalningsansvarig om 
den fasta vårdkontakten i öppenvården har kallat till samordnad 
individuell plan i enlighet med 4 kap. 3 § (lagen 2017:xx). 

Om den enskilde inte kan skrivas ut från slutenvården på grund av att 
öppenvården inte kan tillgodose eller inte har försäkrat sig om att det som är 
planerat är möjligt att få tillgodosett för den enskilde, inträder inte kommunens 
betalningsansvar. 

5. Ekonomisk reglering  
Den ekonomiska regleringen bygger på en modell där kommunens 
betalningsansvar utgår från genomsnittsvärden av utskrivningsklara dagar. 
 
Kommunens betalningsansvar till Västra Götalandsregionen: 

• Baseras på genomsnittsvärdet av det totala antalet dagar från 
utskrivningsklar till utskriven delat med antal individer per kommun och 
månad. 

• Inträder då genomsnittsvärdet överstigit tre dagar under en 
sammanhängande period av tre månader. Från månad fyra har 
kommunen betalningsansvar.  

• Betalningsansvaret faller ut tre dagar efter att slutenvården skickat 
meddelande om utskrivningsklar. 

• Kostnaden per person och dygn är 6000 SEK. Beloppet räknas om i 
enlighet med prisutvecklingen.  
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• När genomsnittsvärdet överskrids ska en gemensam åtgärdsplan på 
kommunnivå upprättas och genomföras.  

• När det genomsnittsvärdet är tre eller färre dagar under tre 
sammanhängande månader upphör kommunens betalningsansvar.  

 
Under 2018 gäller övergångsbestämmelse för personer som skrivs ut från sluten 
psykiatrisk vård. Dessa innebär att kommunens betalningsansvar inträder efter 
30 dagar från det att slutenvården underrättat berörda verksamheter om att en 
enskild är utskrivningsklar.  

6. Utvecklingsåtagande  
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att: 

• vidareutveckla arbetsformer och rutiner för tillämpning av tekniska 
lösningar 

• identifiera kvalitetsindikatorer för att följa effektiviteten i 
utskrivningsprocessen 

• vidareutveckla en digital lösning för utdata av utskrivningsprocess för 
gemensam uppföljning 

• vidareutveckla IT-stödet SAMSA i enlighet med överenskommelse och 
gemensam riktlinje vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• vidareutveckla digitalt stöd för att mäta upplevelse av trygghet hos 
person som blivit utskriven från slutenvård. 

7. Uppföljning  
Överenskommelsen ska följas upp årligen. Parterna är överens om att strukturer 
och former för uppföljning med tillhörande planer ska utvecklas utöver vad som 
framkommer nedan.  
 
De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport enligt anvisningar 
från Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:  

• Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till 
gemensamma förbättringar.  

• Uppföljning av genomsnittsvärdet ska göras löpande i slutet av varje 
månad av varje kommun och sluten- och öppenvården i Västra 
Götalandsregionen.  
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8. Ändringar i överenskommelsen och riktlinjen 
Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, 
vara skriftliga och undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända 
av parternas beslutande organ. 
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar 
överenskommelsens och riktlinjens huvudsakliga innehåll, exempelvis 
anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och 
godkännas av Vårdsamverkan Västra Götaland. Dessa ändringar ska 
dokumenteras och biläggas överenskommelsen. 

9. Avvikelser 
Här avses avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse. Respektive 
vårdsamverkansgrupp ansvarar för att en gemensam rutin för avvikelsehantering 
finns framtagen. Rutinen ska beskriva ärendegången och tidsramar för 
återkoppling och åtgärder. Från respektive delregionalt vårdsamverkansområde 
ska en rapport redovisas regelbundet till Vårdsamverkan Västra Götaland. 
Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna, och identifierade 
systembrister, enligt anvisningar från Vårdsamverkan Västra Götaland. 
Rapporten ska även innehålla redovisade åtgärder lokalt/delregionalt och förslag 
på åtgärder för hantering på regional nivå.  
 
Avvikelser då någon part inte uppfyller det som är överenskommet enligt kraven 
i detta dokument, hanteras inom ramen för uppföljning, det vill säga årligen 
enligt anvisningar från Vårdsamverkan Västra Götaland. 

10. Tvist  
Tvist mellan parternas 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 till Vårdsamverkan 
Västra Götaland som utfärdar rekommendation om hantering av ärendet. De 
enskilda personernas behov av omsorgs-, stöd- och vård ska tillgodoses oavsett 
parterna är överens om ansvarsfördelning eller inte. Parterna har då ett 
gemensamt ansvar att omgående komma överens om tillfällig ansvarsfördelning 
via samordnad individuell plan, i väntan på 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 Vårdsamverkan Västra Götaland som ska bereda 
frågan inom 30 dagar.  
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Definitioner samverkan vid utskrivning 

från sluten- hälso- och sjukvård

Fast vårdkontakt 
6 kap. 2 § patientlagen (2014:821): 
en fast vårdkontakt ska utses för 
patienten om han eller hon begär 
det, eller om det är nödvändigt för 
att tillse hans eller hennes behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning 
och säkerhet. 

Hälso- och sjukvård 
Åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador samt 
sjuktransporter.  

Sluten vård 
Hälso- och sjukvård som ges till en 
patient som är intagen vid en 
vårdinrättning. 

Socialtjänst 
Insatser för en enskild enligt 
författningarna om socialtjänst och 
stöd och service till vissa 

funktionshindrade samt insatser 
enligt de särskilda författningarna 
om vård utan samtycke av unga eller 
av missbrukare. Definitionen 
hänvisar således till socialtjänstlagen 
(2001:453), lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade, lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall 
samt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 

Utskrivningsklar 
Att en patients hälsotillstånd är 
sådant att den behandlande läkaren 
har bedömt att patienten inte längre 
behöver vård vid en enhet inom den 
slutna vården.  

Öppen vård 
Avser annan hälso- och sjukvård än 
sluten vård.
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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 

 

  
  2017-08-16 Dnr: KS 2014-521
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 

Sammanfattning 
Birgitta Karlsson (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag i kommunstyrelsens 
myndighetsutskott, folkhälsopolitiska rådet samt som förtroenderåd inom omsorgen. 
 
Kommunstyrelsen har efter henne att välja: 

- Ersättare till kommunstyrelsens myndighetsutskott 
- Ledamot till Folkhälsopolitiska rådet 
- Sammankallande till förtroenderåd inom omsorgen (Ekebacken). 

 
Alf Sifversson (M) har avlidit. 
 
Kommunstyrelsen har efter honom att välja: 

- Ersättare till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund 
- Ledamot till förtroenderåd inom omsorgen (Hällevadsholm). 
- Ersättare till Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet. 

    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
Akten 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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