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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum Torsdag 2022-09-08 
Tid 18.00 
Plats Aulan, Strömstads gymnasium 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering torsdagen den 15 september kl 15.00 

Efter mötet slut samlas vi i skolmatsalen för en avslutning med förtäring. 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Ärende Föredragande 

1 Medborgarförslag om att övergångsstället vid 
Coop tas bort KS/2022-0440 

2 Frågestund 

3 Inkomna motioner 

4 Svar på - Motion om återvinningscentralen 2.0 
från Liberalerna KS/2020-0620 

5 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter KS/2021-0536 

6 Revidering av Allmänna lokala föreskrifter för 
torghandel KS/2022-0397 

7 Policy för upphandling KS/2021-0567 

8 Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser KS/2022-0256 

9 Utökad budgetram för Socialnämnden KS/2021-0189 Helena Lilliebjelke 
och Carsten Sörlie 

10 Etappmål budget 2023 plan 2024 KS/2022-0145 

11 
Revidering av kommunstyrelsens sammanträde 
30 november till 15 november - Årsplan 2022 
för sammanträden  och ekonomiprocesser 

KS/2021-0273 

12 Äskande inför 2023 - Samordningsförbundet 
Väst (Sof Väst) KS/2022-0043 

13 Årsredovisning 2021 - Fyrbodals 
kommunalförbund KS/2021-0352 

14 Organisationsöversyn - 
tjänstemannaorganisationen KS/2022-0449 Mats Brocker 
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Ärende: KS/2022-0061 

Nr Ärenderubrik Ärende Föredragande 

15 Ändring av bolagsordning för AB Strömstad 
Badanstalt KS/2022-0476 

16 Anmälningsärenden 

17 Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel KS/2022-0489 

18 Ordföranden har ordet 

Ronnie Brorsson 
Ordförande 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 

Ledamöter 
Kent Hansson (S) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S) 
Muhyettin Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S), Ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Jörgen Molin (M), 2:e vice ordförande 
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Johansson (SD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
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Ärende: KS/2022-0061 

Simone Fischer Cederbratt (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Lars Erik Kristiansen (M) 

Ersättare 
Eva Borg (M) 
Ola Persson (M) 
Mikael Nabrink (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Hanne Bråthen Hjemgård (KD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Lena Almèn (S) 
Pia Tysklind (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (-) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L)
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KF § Medborgarförslag om att övergångsstället vid 
Coop tas bort 

Ärende: KS/2022-0440 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att översända medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sten Fagerberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att 
övergångsstället vid bron mot Coop tas bort. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Sten Fagerberg 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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Till Strömstad kommun 

Medborgarförslag 

Strömstad 2022-06-25 

STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -07- 1 5 

Dnr ................................... . 

Handl.nr ............................ . 

Undertecknad föreslår att övergångsstället vid bron mot 

Coop tas bort . 

Räcke liknande det som finns vid Systemet på Oslovägen sätts 

längs Coops byggnad, på norra sidan av Oslovägen. 

Motiv: 

Övergångsstället är ett av de farligaste i staden! 

Här får fordonsförare se upp för fotgängare både från 

Norra och Södra sidan av vägen. Ofta tar de ett steg rakt ut 

på övergångsstället, utan att se sig för, hävdande sin rätt i 

trafiken. 

Folk möts ofta utanför Coops entre Det går då inte att avgöra 

om man skall prata eller fortsätta sin vandring. Speciellt svårt 

är det att avgöra vad som skall hända om det finns barn vid 

mötet. 

Samtidigt skall föraren hålla uppsikt för biltrafik från Norra 

Klevgatan, där bl.a. norska bilister tror att de har företräde. 

Dessutom skall föraren hålla uppsikt på trafik, som kommer 

från Norra Hamngatan inklusive cykeltrafiken. 



Även västgående cykeltrafik måste man hålla uppsikt över. 

Föraren skall dess utom hålla uppsikt på mötande trafik 

söderifrån på Norra Klevgatan. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att en 

fordonsförare måste hålla kontroll på åtta möjliga risker vid 

detta övergångsställe!! 

Risken för olyckor minskar dramatiskt om ett räcke sätts upp! 

Om detta görs, kommer dessutom trafikflödet på Norra 

Klevgatan mot Oslovägen kraftigt förbättras, speciellt vid 

färjeankomster samt under semestertider . 

Mvh 

Sten Fagerberg 
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KF § 71 Inkomna motioner 
Ärende: KS/2022-0424 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. att remittera motion 1-5 till Kommunstyrelsen för beredning och förslag 

till beslut 
2. att remittera motion 6 till Tekniska nämnden för beredning och förslag till 

beslut 
3. 3. Att remittera motion 7 till Barn- och utbildningsnämnden för beredning 

och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om att tillsammans med Bengtsfors kommun och eventuellt 
Lysekils kommun, bilda kommunalförbund med VG-regionen övertar 
Aleris närsjukhusverksamhet, från Anders Ekström, Kristdemokraterna, 
KS/2022-0424 

2. Motion om multiarena från Lars Tysklind, Liberalerna, KS/2022-0453 
3. Motion om att upprätta naturreservat i området kring Bohusleden från 

Bengt Bivrin, Miljöpartiet, KS/2022-0460 
4. Motion om ett bygger med möjlighet till socialt umgänge från Simone 

Fischer (M) och Hans-Robert Hansson (L), KS/2022-0484 
5. Motion om solkraftsplan från Tore Lomgård och Morgan Gutke, 

Centerpartiet, KS/2022-0487 
6. Motion om behov av boendeparkering centralt i Strömstad från Simone 

Fischer Cederbratt (M), KS/2022-0483 
7. Motion med anledning av brist på behöriga lärare från Anders Ekström, 

Kristdemokraterna, KS/2022-0486 
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     2022-06-30 

 

Till Kommunfullmäktige i Strömstad 

 

Motion från Kristdemokraterna i Strömstad 

 

- att Strömstads kommun tillsammans med Bengtsfors kommun och eventuellt Lysekils 
kommun bildar ett kommunalförbund med VG regionen och övertar Aleris 
Närsjukhusverksamhet som efter 31 oktober 2022 upphör  
på Strömstads, Bäckefors och Lysekils sjukhus inklusive bassängerna på sjukhusen.  

 

I fullmäktige i Strömstad finns två tidigare enhälliga beslut  

dels från 2016-11-24 

dels från 2018-12-13 

om att arbeta för bättre vård i Strömstad. 

I beslutet per 2018-12-13 anges att politikerna i Strömstad skall arbeta för att i enlighet med 
Norrtäljemodellen, kommunalförbund, kunna ge vård dygnet runt i Strömstad till kommunens 
invånare och besökare. 

 

KD i Strömstad 

 

Anders Ekström



STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -08- 0 9 
Dnr .... ... .. .... .. ... ..... ... ... ...... . -Liberalerna Strömstad Hand'-nr .. ..... .... ....... ... ... ... .. ..iberalerna 

2022-08-08 

Motion gällande multiarena 

Yrkande 

Liberalerna föreslår att det skapas en arbetsgrupp med personer från i 
första hand föreningslivet för att kartlägga behoven av lokaler för ol ika 
sporter. 

Föreningarna är viktiga kuggar i ett gott samhälle. I dagens Strömstad 
sli rar kugghju len betänkligt för flera fören ingar. 

Vi ser föreningar som har bristfäll iga, undermåliga eller rent av stängda 
lokaler. 

Berörda verksamheter är i första hand simning, tennis/squash, ishockey, 
konståkning och gymnastik. Till detta kan fogas det akuta behovet av ny 
idrottshall i Skee. 

Liberalerna vi ll ta ett samlat grepp för att ge kommunens fören ingar de 
bästa förutsättningarna till gagn för barn, unga och vuxna. I 
arbetsgruppen ska, förutom representanter för föreningslivet, även ingå 
politiker och tjänstemän . 

Arbetsgruppens uppdrag att lägga fram ett förslag till multiarena. Vår 
vision är att inom ett år fatta beslut om bygge. 

För Liberalerna 

Sandra Andersson 

I. 
Liberalerna Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 1 av 2 



-Liberalerna Strömstad Liberalerna 

Kerstin Karlsson Mette Johansson 

Hans-Robert Hansson Claes Nabrink 

I. 
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MOTION 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

miljöpartiet de gröna 0 
Andreas Nikkinen 

2022-08-13 

NATURRESERVAT BOHUSLEDEN 
I Strömstad har vi en fantastisk natur och goda möjligheter till friluftsliv. I 

kommunens marknadsföring är det havet och naturen som lyfts fram. Trots 

att närheten till naturen är en av våra främsta styrkor pågår planer på att 

exploatera flera av våra tätortsnära rekreationsområden. Vi tycker det är fel 

väg att gå! 

Istället för att ödelägga tätortsnära naturområden bör vi skydda mer natur och satsa på 
att utveckla och tillgängliggöra friluftsområden. I en tid när fler väljer att flytta från 
storstäderna har Strömstad en utmärkt position att konkurrera med livskvalitet. 

Ett av de områden som hotas av exploatering är det fina naturområdet kring Bohusleden 
och Mällby Kyrkogård. Ett välbesökt rekreationsområde med höga naturvärden. För att 

· säkerställa att Strömstad bor och besökare även i framtiden ska kunna njuta av området 
vill vi se över möjligheterna för att upprätta ett naturreservat. Vi ser också ett behov av att 
snygga upp entren (vid Ringvägen) till Bohusleden, genom bättre parkeringsmöjligheter 

och tydligare skyltning. 

Miljöpartiet de gröna yrkar 

att kommunen påbörjar arbetet med att upprätta ett naturreservat i området 
kring Bohusleden och Mällby Kyrkogård, i syfte att skydda värdefull natur, 
sällsynta arter och säkra människors tillgång till attraktiva 
rekreationsområden. 

att entren till Bohusleden (vid Ringvägen) rustas upp med bättre information 
och skyltning samt fler parkeringsplatser. 

att det görs en översyn av de stigar och leder kommunen har skötselansvar 
för. Målsättningen med översynen ska vara att identifiera 
förbättringspotential och att stärka friluftslivet i Strömstad. 

Strömstad den 13 augusti 2022 

' 

Bengt Bivrin 
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Ett gott liv i Strömstad - hela livet! Här vill vi bo, också när vi blir äldre..

Bakgrund för motionen

För att uppfylla målen i Vision 2030 om att Strömstad ska vara en attraktiv plats att bo och

verka i för alla, hela livet, för att det ska finnas en god och jämlik folkhälsa behövs det en

bred politisk enighet och vilja till samarbete.

Det är vår förhoppning att denna motion får alla att se möjligheter och vill vara med att lyfta

Strömstad, också när vi blir äldre och når det som kallas den tredje ålder.

Det finns redan idag ett stort behov och önskemål om att kommunen erbjuder olika typer av

trygghets-/senior-/äldreboende, många namn med lite olika inriktningar. T.ex. en typ av

mellanboende där man fortfarande klarar sig själv, andra kanske behöver lite hjälp och där

man kan hjälpa varandra t.ex. med att ta sig till läkarbesök, hantera digitala utmaningar etc.

Många som har gått i pension har fortfarande energi, lust och ork att hjälpa och finnas till för

andra. Det bör finnas möjlighet för att interagera med andra och bryta eventuell ensamhet.

Ett boende där lägenheterna är anpassade för att man kan komma att behöva vård längre fram

så man slipper flytta. Det finns dessutom ett behov av boende där man har tänkt gemenskap

och sociala aktiviteter in i själva bygget med gemensamma ytor med plats för t.ex. att spela

kulspel inomhus vid dåligt väder eller under vinterhalvåret och på samma sätt banor för spel

och aktiviteter utomhus så man kan vara utomhus och röra på sig.

Motivering för motionen

Strömstad behöver - precis som andra platser i hela Norden just nu - att tänka kreativt, dels

kring olika typer av äldreboende, dels hur vi bäst använder och samordnar resurser och

personal. Vi behöver tänka nytt eftersom vi också här blir fler och fler äldre med olika behov

och mängden av utbildad vårdpersonal hänger inte riktigt med.

Ser vi till Esbjerg på danska västkusten har man valt att skapa ett helt nytt koncept där man

har byggt olika typer av äldreboende, särskilt boende, senior-/trygghetsboende bredvid

varandra i ett nytt kvarter tillsammans med en läkarklinik. Exemplet kan vara bra för

Strömstad att låta sig inspireras av och kanske även bli en föregångsbild för övriga Sverige.

1 av 2



Tanken är att med de nya flexibla bostäderna med exempelvis breda karmar, tak redo för

installering av lift ifall det kommer att behövas senare hoppas man att flertalet kan stanna

kvar i bostäderna. Det finns gemensamma ytor där man träffas, lagar mat, äter och spelar spel

och umgås med gäster utifrån som kommer och deltar i sociala aktiviteter, fika etc.

Även andra boende i Strömstad som känner sig ensamma eller behöver socialt umgänge ska

kunna komma och umgås.

Man hjälper varandra i vardagen, vilket minskar behovet av vårdpersonal.

Trivseln ökar och man känner en samhörighet. Precis vad man kan önska sig för våra

invånare. Många i vårt område är uppvuxna vid havet, på landet och/eller nära skog.

Det är därför högst önskvärt om man ges möjlighet att fortfarande att ha nära kontakt med

naturen runt oss.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige:

- att se över möjligheten för ett bygge gärna centralt i Strömstad inspirerad av det

västdanska exempel där möjlighet till socialt umgänge, exempelvis kulspel och andra

aktiviteter, kök där boende kan vara delaktiga och matsal, trädgård etc. kan tänkas in i

bygget och arkitekturen från början.

- att tänka in möjligheter att fortfarande kunna uppleva naturen i vårt område:

havet/bad, skog och intryck från landet.

- att testa konceptet redan nu med en aktiv mötesplats med spel, umgänge, aktiviteter i

mån av plats på fastigheten Pilen 5 eller annan ägnad fastighetslokal.

Strömstad den 25 augusti 2022

Motionen är inlämnad av Simone Fischer (M) och Hans-Robert Hansson (L)
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2022-08-25 

Till Kommunfullmäktige, Strömstads kommun 

Motion 

Upprättande av solbruksplan 

En över tid ökande efterfrågan på elenergi kräver produktion som svarar upp mot behovet. 
Det är därför av stor vikt att se över möjligheterna att öka elproduktionen och utnyttja 
bredden av samtliga energislag. 

Tack vare den vindkraftsplan som kommunfullmäktige i Strömstads kommun antog 2010 
finns nu i kommunen ett väl utbyggt vindbruk, där hänsyn tagits till flera värdefulla allmänna 
intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har stor betydelse för besöksnäring och 
friluftsliv. 

Strömstads kommun har också ett gynnsamt läge för en väl utbyggd solkraft. Utbyggnad 
pågår dels genom enskilda hushålls mikroproduktion, dels också genom placering av solceller 
på kommunala fastigheter. Men i kommunen finns också möjligheter till mera storskalig 
produktion i form av solparker. Förslag finns också från politiskt håll om placering av sådana 
parker. 

Elproduktion i större skala kräver strategisk planering. För att få en överblick över hela 
kommunen och hitta de mest lämpliga områdena där konflikterna är som minst finns ett 
behov att upprätta en solbruksplan. I en sådan kan också de tekniska förutsättningarna 
vägas in, som utbyggd infrastruktur för överföring av producerad el etc. 

Branschen ser ett värde i att kombinera vindkraft och solkraft. Dels för att kunna 
samutnyttja överföringsledningar, dels för att de båda energislagen kompletterar varandra. 
Vindkraften producerar som bäst under vinterhalvåret samt solkraften under 
sommarhalvåret. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

- att Strömstads kommun som komplement till befintlig vindkraftsplan 
upprättar en solbruksplan som beslutsunderlag för framtida utbyggnad 
av solkraft. 

 

 

Morgan Gutke (C)   Tore Lomgård (C)



Motion om behov av boendeparkering centralt i Strömstad samt planering av

parkeringshus.

Bakgrund för motionen

Vi blir fler invånare i Strömstad och flera kommer och jobbar här och gästar oss, vilket är

mycket glädjande och positivt. Det ställer därför krav på att anpassa parkeringsmöjligheter

till både nuläget och framtiden. Parkeringsbehovet i centrala Strömstad för boende,

företagare, anställda och gäster utifrån blir allt större.

Under sommaren 2022 blev problemet extra tydligt i samband med bland annat bygge på

Karlsgatan, där en del parkeringsmöjligheter har försvunnit, vilket ökar trycket på parkering

på andra ställen i området. En ny och oannonserad, halvt undangömd, parkering förbjudet

skylt dök plötsligt upp mitt i backen på Vatulandsgatan. Många undrade vart man snart kan ta

vägen som fastboende med bil i centrala Strömstad. Dessutom parkerar många turister på

gator där man slipper betala avgift, vilket gör att fastboende får svårare att få parkering.

Gatuavdelningen förklarar att man försöker lösa problem med dålig sikt i backen vid

stationen, men att man pga klagomål tar ner skylten igen och testar istället att måla ett gult

streck på asfalten längre ner i backen för att begränsa antalet parkerade bilar av säkerhetsskäl.

Det finns nu ett växande behov av att se över hur vi kan lösa utmaningarna på bästa sätt, så

boende har bättre möjlighet att parkera i någorlunda närhet till bostaden av praktiska skäl och

att trafiksäkerheten kan förbättras i vår gamla, fina stad.

Motivering

Parkeringsplatsen på Magasinsgatan nära stationen blir ofta så fylld med vatten när det regnar

att flera platser inte går att använda alls. Man kan som fastboende i Strömstad betala för att

använda den på årsbasis i mån av plats, vilket det sällan finns under hela sommaren och vid

olika evenemang/högtider. Det är därför ingen bra lösning om man bor fast i centrala

Strömstad. Vi vill få flera att flytta hit, leva här, verka här och helst betala skatt här. Då måste

vi se till att parkeringsmöjligheter för just fastboende finns centralt.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige att besluta följande:

- att se över behovet av parkeringsplatser för boende i centrala Strömstad som idag inte

kan hyra in sig i Strömstadsbyggens eller Orvelins parkeringsplatser.
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- att ta fram fler förslag på hur gator och andra ytor kan reserveras för boende som

många andra städer har typ Uddevalla.

- att återuppta frågan om bygge av parkeringshus centralt, exempelvis

Järnvägsparkeringen, där fastboende och öbor ska ges möjlighet att hyra en fast plats.

Man kan via arkitektur, kamerabevakning och ljussättning säkra tryggheten för de

som ska till och från parkeringshuset.

Strömstad den 24 augusti 2022

Motionärer är Simone Fischer (M)
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Kommunfullmäktige Strömstad 

 

Motion, med anledning av brist på behöriga lärare, från KD Strömstad 

 

- att Strömstads kommun, politiken, skolledning och lärare gör en långsiktig handlingsplan 
med förslag på åtgärder och behov för att Strömstad skall bli en skolkommun i toppen och 
inte ligga i botten 

- att det görs avslutsintervjuer med skolpersonal/behöriga lärare som slutar i kommunen. 

 

Skolan är ett kommunalt uppdrag. Vad är det som saknas för att kommunen skall uppnå sina ställda 
mål om måluppfyllelse i skolan/utbildningen? 

Är det fel på arbetsgivaren Strömstads kommun? 

Är det boendeorten Strömstad? Vad är det som saknas. 

Är det utflyttning av behöriga lärare istället för inflyttning? 

 

KD i Strömstad 

 

Anders Ekström 

 

 



Sida: 1 (2)

KS § 126 Svar på - Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Ärende: KS/2020-0620 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att anse motionens första att-sats besvarad då en översyn av schemaläggning 

och kostnadsberäkning har gjorts och då det från brukarnas håll inte finns 
någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att avslå motionens andra att-sats då renhållningsverksamheten finansieras 
via avgifter och taxekollektivet. 

Beslutsmotivering 
1. Tekniska förvaltningen har stämt av behovet av utökade öppettider på 

återvinningscentralen med verksamhetens personal samt besökande till 
anläggningen. Man kan konstatera att det per i dag inte framkommit att det 
finns en efterfråga på utökande öppettider. 

Besöksfrekvens för perioden april 2021 – april 2022 visar att återvinningscentralen 
haft relativt få besökare under de lördagar och torsdagskvällar som 
återvinningscentralen varit öppen. Under lördagarna har antalet besökare varit 
mellan 60-178 besökare och under torsdagskvällarna har man haft mellan 11-51 
besökare. 

Att utöka öppettiderna med minst två vardagskvällar och lördagar varje 
vecka skulle innebära en ökning av timkostnaden på ungefär 400 000 kr per år. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för anläggningen samt att personal behöver 
rekryteras.  

Renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet och ingår 
därför inte i tekniska nämndens budgetram på samma sätt som skattekollektivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår 

1. att det i enlighet med tidigare utredning (KS/2019-0432) om 
återvinningscentralens öppettider görs en översyn av schemaläggningen och 
en kostnadsberäkning. 

2. att tekniska nämndens budgetram utökas i enlighet med detta. 

I enlighet med ”Motion om återvinningscentralen, KS/2019-0432” har en 
utredning gjorts om möjligheten att Återvinningscentralen på Österröd kan ha 
öppet minst två vardagskvällar och lördagar varje vecka. Nu behövs en översyn av 
schemaläggningen och en kostnadsberäkning så att tekniska förvaltningen kan få 
den rambudget som krävs. I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 
2030 (Globalt), behöver kommunen ge befolkningen större möjligheter att 
återvinna sitt avfall för ett hållbart samhälle. 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-25 § 9 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-17 § 41 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 159 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att lämna yttrande med förslag att anse motionens första att-sats besvarad 
då en översyn av schemaläggning och kostnadsberäkning har gjorts och då 
det från brukarnas håll inte finns någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att lämna yttrande med förslag att avslå motionens andra att-sats då 
renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden förslår att ta bort orden "att lämna yttrande med förslag" i varje att-
sats. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag med hans ändringsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-08  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0620 

KSau § 159 Motion om återvinningscentralen 2.0 från 
Liberalerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att lämna yttrande med förslag att anse motionens första att-sats besvarad 
då en översyn av schemaläggning och kostnadsberäkning har gjorts och då 
det från brukarnas håll inte finns någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att lämna yttrande med förslag att avslå motionens andra att-sats då 
renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet. 

Beslutsmotivering 
1. Tekniska förvaltningen har stämt av behovet av utökade öppettider på 

återvinningscentralen med verksamhetens personal samt besökande till 
anläggningen. Man kan konstatera att det per i dag inte framkommit att det 
finns en efterfråga på utökande öppettider. 

Besöksfrekvens för perioden april 2021 – april 2022 visar att återvinningscentralen 
haft relativt få besökare under de lördagar och torsdagskvällar som 
återvinningscentralen varit öppen. Under lördagarna har antalet besökare varit 
mellan 60-178 besökare och under torsdagskvällarna har man haft mellan 11-51 
besökare. 

Att utöka öppettiderna med minst två vardagskvällar och lördagar varje 
vecka skulle innebära en ökning av timkostnaden på ungefär 400 000 kr per år. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för anläggningen samt att personal behöver 
rekryteras.  

Renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet och ingår 
därför inte i tekniska nämndens budgetram på samma sätt som skattekollektivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår 

1. att det i enlighet med tidigare utredning (KS/2019-0432) om 
återvinningscentralens öppettider görs en översyn av schemaläggningen och 
en kostnadsberäkning. 

2. att tekniska nämndens budgetram utökas i enlighet med detta. 

I enlighet med ”Motion om återvinningscentralen, KS/2019-0432” har en 
utredning gjorts om möjligheten att Återvinningscentralen på Österröd kan ha 
öppet minst två vardagskvällar och lördagar varje vecka. Nu behövs en översyn av 
schemaläggningen och en kostnadsberäkning så att tekniska förvaltningen kan få 
den rambudget som krävs. I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 
2030 (Globalt), behöver kommunen ge befolkningen större möjligheter att 
återvinna sitt avfall för ett hållbart samhälle. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-08  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-25 § 9 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-17 § 41 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att lämna yttrande med förslag att anse motionens första att-sats besvarad 
då en översyn av schemaläggning och kostnadsberäkning har gjorts och då 
det från brukarnas håll inte finns någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att lämna yttrande med förslag att avslå motionens andra att-sats då 
renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-17  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2021-0235 

TN § 41 Motion om återvinningscentralen 2.0 från 
Liberalerna  

Tekniska nämndens beslut 
1. att lämna yttrande med förslag att anse motionens första att-sats 

besvarad då en översyn av schemaläggning och kostnadsberäkning har 
gjorts och då det från brukarnas håll inte finns någon efterfrågan på 
utökade öppettider 

2. att lämna yttrande med förslag att avslå motionens andra att-sats då 
renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet 

Beslutsmotivering 
1. Tekniska förvaltningen har stämt av behovet av utökade öppettider på 

återvinningscentralen med verksamhetens personal samt besökande till 
anläggningen. Man kan konstatera att det per i dag inte framkommit att 
det finns en efterfråga på utökande öppettider. 

Besöksfrekvens för perioden april 2021 – april 2022 visar att återvinningscentralen 
haft relativt få besökare under de lördagar och torsdagskvällar som 
återvinningscentralen varit öppen. Under lördagarna har antalet besökare varit 
mellan 60-178 besökare och under torsdagskvällarna har man haft mellan 11-51 
besökare. 

Att utöka öppettiderna med minst två vardagskvällar och lördagar varje 
vecka skulle innebära en ökning av timkostnaden på ungefär 400 000 kr per år. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för anläggningen samt att personal behöver 
rekryteras.  

2. Renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet och 
ingår därför inte i tekniska nämndens budgetram på samma sätt som 
skattekollektivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår 

1. att det i enlighet med tidigare utredning (KS/2019-0432) om 
återvinningscentralens öppettider görs en översyn av schemaläggningen 
och en kostnadsberäkning. 

2. att tekniska nämndens budgetram utökas i enlighet med detta. 

I enlighet med ”Motion om återvinningscentralen, KS/2019-0432” har en 
utredning gjorts om möjligheten att Återvinningscentralen på Österröd kan ha 
öppet minst två vardagskvällar och lördagar varje vecka. Nu behövs en översyn av 
schemaläggningen och en kostnadsberäkning så att tekniska förvaltningen kan få 
den rambudget som krävs. I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 
2030 (Globalt),behöver kommunen ge befolkningen större möjligheter att 
återvinna sitt avfall för ett hållbart samhälle.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-17  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 9 att remittera motionen till tekniska 
förvaltningen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25  
Protokoll TN AU 2021-04-13 § 51 
Protokoll KF 2021-03-25 § 9 
Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna 2020-12-03 
Protokoll KF 2020-04-23 § 39 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att lämna yttrande med förslag att anse motionen besvarad då en översyn 

av schemaläggning och kostnadsberäkning har gjorts och då det från 
brukarnas håll inte finns någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att lämna yttrande med förslag att avslå motionen då 
renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) förtydligar tekniska nämndens arbetsutskott förslag 
till beslut vilket innebär att förslaget är följande: 

1. att lämna yttrande med förslag att anse motionens första att-sats 
besvarad då en översyn av schemaläggning och kostnadsberäkning har 
gjorts och då det från brukarnas håll inte finns någon efterfrågan på 
utökade öppettider 

2. att lämna yttrande med förslag att avslå motionens andra att-sats då 
renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-04-25 Ärende: TN/2021-0235 
Renhållningsavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
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 Tekniska nämnden 

Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

1. att lämna yttrande med förslag att anse motionen besvarad då en översyn 
av schemaläggning och kostnadsberäkning har gjorts och då det från 
brukarnas håll inte finns någon efterfrågan på utökade öppettider 

2. att lämna yttrande med förslag att avslå motionen då 
renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet 

Beslutsmotivering 
1. Tekniska förvaltningen har stämt av behovet av utökade öppettider på 

återvinningscentralen med verksamhetens personal samt besökande till 
anläggningen. Man kan konstatera att det per i dag inte framkommit att 
det finns en efterfråga på utökande öppettider. 

Besöksfrekvens för perioden april 2021 – april 2022 visar att 
återvinningscentralen haft relativt få besökare under de lördagar och 
torsdagskvällar som återvinningscentralen varit öppen. Under lördagarna 
har antalet besökare varit mellan 60-178 besökare och under 
torsdagskvällarna har man haft mellan 11-51 besökare. 

Att utöka öppettiderna med minst två vardagskvällar och lördagar varje 
vecka skulle innebära en ökning av timkostnaden på ungefär 400 000 kr 
per år. Därutöver tillkommer driftkostnader för anläggningen samt att 
personal behöver rekryteras.  

2. Renhållningsverksamheten finansieras via avgifter och taxekollektivet och 
ingår därför inte i tekniska nämndens budgetram på samma sätt som 
skattekollektivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår 

1. att det i enlighet med tidigare utredning (KS/2019-0432) om 
återvinningscentralens öppettider görs en översyn av schemaläggningen 
och en kostnadsberäkning. 

2. att tekniska nämndens budgetram utökas i enlighet med detta. 

I enlighet med ”Motion om återvinningscentralen, KS/2019-0432” har en 
utredning gjorts om möjligheten att Återvinningscentralen på Österröd kan ha 
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 2022-04-25 Ärende: TN/2021-0235 
   

 

   

öppet minst två vardagskvällar och lördagar varje vecka. Nu behövs en översyn av 
schemaläggningen och en kostnadsberäkning så att tekniska förvaltningen kan få 
den rambudget som krävs. I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 
2030 (Globalt),behöver kommunen ge befolkningen större möjligheter att 
återvinna sitt avfall för ett hållbart samhälle. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 9 att remittera motionen till tekniska 
förvaltningen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25  
Protokoll TN AU 2021-04-13 § 51 
Protokoll KF 2021-03-25 § 9 
Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna 2020-12-03 
Protokoll KF 2020-04-23 § 39 
  

Lars Strandberg 
renhållningschef 
0526-195 46 
lars.strandberg@stromstad.se 

Roland Kindslätt 
förvaltningschef 
 0526- 191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Hans-Robert Hansson 
Lars Tysklind 
Kerstin Karlsson 
Mette H Johansson 
Sandra Andersson 
Claes Nabrink 
Akten



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0557 

KF § 9 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna 1-2, 4, 7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning. 

att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning. 

att motion 6 dras tillbaka och att det ärendet kan avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand 
(KD), KS/2020-0557 

2. Motion om säker skolväg Östergatan, KS/2020-0578 
3. Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från 

Liberalerna, KS/2020-0619 
4. Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna, KS/2020-0620 
5. Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna, KS/2020-

0621 
6. Motion om toalettbyggnad vid Kärleksudden från Liberalerna, KS/2020-

0622 
7. Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna, KS/2020-0623 
8. Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ, KS/2021-0086 
9. Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet, KS/2021-0095 
10. Motion om att starta planering av ny idrottshall i Skee från 

Centerpartiet, KS/2021-0161 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionerna 1-2, 4, 6-7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning. 

att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson (L) uppger att Liberalerna tar tillbaka motionen om 
toalettbyggnad vid Kärleksudden då de vet att det redan jobbas med detta på 
Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Diariet



Liberalerna Strömstad   
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2020-12-03 

Motion om återvinningscentralen 2.0 
 

I enlighet med ”Motion om återvinningscentralen, KS/2019-0432” har en 

utredning gjorts om möjligheten att Återvinningscentralen på Österröd 

kan ha öppet minst två vardagskvällar och lördagar varje vecka. 

 

Nu behövs en översyn av schemaläggningen och en kostnadsberäkning 

så att tekniska förvaltningen kan få den rambudget som krävs. 

 

I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 2030 (Globalt), 
behöver kommunen ge befolkningen större möjligheter att återvinna sitt 

avfall för ett hållbart samhälle. 

 

Liberalerna föreslår: 

 

- att det i enlighet med tidigare utredning (KS/2019-0432) om 

Återvinningscentralens öppettider görs en översyn av schemaläggningen 

och en kostnadsberäkning. 

- att tekniska nämndens budgetram utökas i enlighet med detta. 

 

För Liberalerna 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Sandra Andersson 

Claes Nabrink 

mailto:stromstad@liberalerna.se


Sida: 1 (2)

KS § 127 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Ärende: KS/2021-0536 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framför allt, 20 § Fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor. 

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till 
att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller 
egendom inte kommer till skada. 

Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 16 december 2021 § 138, att anta 
nya lokala ordningsföreskrifter. De lokala ordningsföreskrifterna anmäldes till 
Länsstyrelsen den 22 december 2021. 

Länsstyrelsen har i beslut 5 januari 2022 tillfälligt upphävt Strömstads 
kommunfullmäktige beslut och förlängt tiden för prövning till den 22 februari 
2022. 

Länsstyrelsen har nu prövat de anmälda föreskrifterna och upphävt § 14, 20, 21 
och 24, övriga föreskrifter har Länsstyrelsen inget att erinra mot. 

Gatuavdelningen har undersökt vilka kommuner som har beslutat om fyrverkerier 
i närtid, och utformat § 20 med den strängaste utformningen som godkänts av 
Länsstyrelsen i vår region. 

Gatuavdelningen har därför omarbetat de föreskrifter som blivit upphävda och 
lämnar följande förslag till ändring. 

•  14 Ambulerande försäljning får till ytan uppta maximalt 1,5m x 1,5m, får 
endast ske på Oscarsplatsen enligt kartbilaga och kräver tillstånd från 
polismyndigheten. Maximalt 5 tillstånd per dag tillåts. 

•  20 Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton under 20.00-01.00. Det är alltid förbjudet 
att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från vårdinrättning 
och särskilt boende. 

•  21 Ridning är förbjuden i motionsspåren Erlandseröd och Tjärndalen enligt 
kartbilaga. 

Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§ 24 För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig 
plats i syfte att hyra ut dem krävs tillstånd. Uthyraren måste också betala avgift 
enligt beslutad taxa per fordon i årlig avgift. 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 173 
Tekniska nämndens beslut 92022-06-14 § 53 

Tjänsteskrivelse 2022-05-23 av gatuchef Conny Hansson 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, KF 2021-12-16 § 138 

Länsstyrelsens beslut angående lokala ordningsföreskrifter -213-56976-2021  

Förslag till reviderade allmänna ordnigsföreskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie



Sida: 1 (2)

KSau § 173 Revidering av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Ärende: KS/2021-0536 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framför allt, 20 § Fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor. 

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till 
att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller 
egendom inte kommer till skada. 

Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 16 december 2021 § 138, att anta 
nya lokala ordningsföreskrifter. De lokala ordningsföreskrifterna anmäldes till 
Länsstyrelsen den 22 december 2021. 

Länsstyrelsen har i beslut 5 januari 2022 tillfälligt upphävt Strömstads 
kommunfullmäktige beslut och förlängt tiden för prövning till den 22 februari 
2022. 

Länsstyrelsen har nu prövat de anmälda föreskrifterna och upphävt § 14, 20, 21 
och 24, övriga föreskrifter har Länsstyrelsen inget att erinra mot. 

Gatuavdelningen har undersökt vilka kommuner som har beslutat om fyrverkerier 
i närtid, och utformat § 20 med den strängaste utformningen som godkänts av 
Länsstyrelsen i vår region. 

Gatuavdelningen har därför omarbetat de föreskrifter som blivit upphävda och 
lämnar följande förslag till ändring. 

•  14 Ambulerande försäljning får till ytan uppta maximalt 1,5m x 1,5m, får 
endast ske på Oscarsplatsen enligt kartbilaga och kräver tillstånd från 
polismyndigheten. Maximalt 5 tillstånd per dag tillåts. 

•  20 Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton under 20.00-01.00. Det är alltid förbjudet 
att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från vårdinrättning 
och särskilt boende. 

•  21 Ridning är förbjuden i motionsspåren Erlandseröd och Tjärndalen enligt 
kartbilaga. 

Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§ 24 För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig 
plats i syfte att hyra ut dem krävs tillstånd. Uthyraren måste också betala avgift 
enligt beslutad taxa per fordon i årlig avgift. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-10 Ärende: KS/2022-0052 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-10 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 92022-06-14 § 53 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 av gatuchef Conny Hansson 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, KF 2021-12-16 § 138 
Länsstyrelsens beslut angående lokala ordningsföreskrifter -213-56976-2021  
Förslag till reviderade allmänna ordnigsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-14  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2021-0373 

TN § 53 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade föreskriften 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framför allt, 20 § Fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor. 

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till 
att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller 
egendom inte kommer till skada. 

Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 16 december 2021 § 138, att anta 
nya lokala ordningsföreskrifter. De lokala ordningsföreskrifterna anmäldes till 
Länsstyrelsen den 22 december 2021.  

Länsstyrelsen har i beslut 5 januari 2022 tillfälligt upphävt Strömstads 
kommunfullmäktige beslut och förlängt tiden för prövning till den 22 februari 
2022. 

Länsstyrelsen har nu prövat de anmälda föreskrifterna och upphävt § 14, 20, 21 
och 24, övriga föreskrifter har Länsstyrelsen inget att erinra mot. 

Gatuavdelningen har undersökt vilka kommuner som har beslutat om fyrverkerier 
i närtid, och utformat § 20 med den strängaste utformningen som godkänts av 
Länsstyrelsen i vår region. 

Gatuavdelningen har därför omarbetat de föreskrifter som blivit upphävda och 
lämnar följande förslag till ändring. 

§ 14 Ambulerande försäljning får till ytan uppta maximalt 1,5m x 1,5m, får endast 
ske på Oscarsplatsen enligt kartbilaga och kräver tillstånd från polismyndigheten. 
Maximalt 5 tillstånd per dag tillåts. 

§ 20 Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton under 20.00-01.00. Det är alltid förbjudet att 
använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från vårdinrättning och särskilt 
boende. 

§ 21 Ridning är förbjuden i motionsspåren Erlandseröd och Tjärndalen enligt 
kartbilaga. 

Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§ 24 För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig 
plats i syfte att hyra ut dem krävs tillstånd. Uthyraren måste också betala avgift 
enligt beslutad taxa per fordon i årlig avgift. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-14  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2022-05-23 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, KF 2021-12-16 § 138 
Länsstyrelsens beslut angående lokala ordningsföreskrifter -213-56976-2021  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade föreskriften 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Tekniska förvaltningen 2022-05-23 Ärende: TN/2021-0373 
Gatuavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framförallt, 20 § Fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor. 

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till 
att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller 
egendom inte kommer till skada. 

Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 16 december 2021 § 138, att anta 
nya lokala ordningsföreskrifter. De lokala ordningsföreskrifterna anmäldes till 
Länsstyrelsen den 22 december 2021.  

Länsstyrelsen har i beslut 5 januari 2022 tillfälligt upphävt Strömstads 
kommunfullmäktige beslut och förlängt tiden för prövning till den 22 februari 
2022. 

Länsstyrelsen har nu prövat de anmälda föreskrifterna och upphävt § 14, 20, 21 
och 24, övriga föreskrifter har Länsstyrelsen inget att erinra mot. 

Gatuavdelningen har undersökt vilka kommuner som har beslutat om fyrverkerier 
i närtid, och utformat § 20 med den strängaste utformningen som godkänts av 
Länsstyrelsen i vår region. 

Gatuavdelningen har därför omarbetat de föreskrifter som blivit upphävda och 
lämnar följande förslag till ändring. 

§ 14 Ambulerande försäljning får till ytan uppta maximalt 1,5m x 1,5m, får endast 
ske på Oscarsplatsen enligt kartbilaga och kräver tillstånd från polismyndigheten. 
Maximalt 5 tillstånd per dag tillåts. 

§ 20 Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton under 20.00-01.00.  Det är alltid förbjudet att 
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 2022-05-23 Ärende: TN/2021-0373 
   

 

   

använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från vårdinrättning och särskilt 
boende. 

§ 21 Ridning är förbjuden i motionsspåren Erlandseröd och Tjärndalen enligt 
kartbilaga. 

Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§ 24 För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig 
plats i syfte att hyra ut dem krävs tillstånd. Uthyraren måste också betala avgift 
enligt beslutad taxa per fordon i årlig avgift. 

 

 

 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter skyddar barn för att utsättas för risker på 
offentlig plats. 

Folkhälsoperspektiv 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter skall se till att människors hälsa eller 
egendom inte skadas. 

Juridiskt perspektiv 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter stärker ordningslagen på ett lokalt plan.  

Miljöperspektiv 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter skyddar mot mycket av det som kan vara 
störande, såsom buller, fyrverkerier etc.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2022-05-23 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, KF 2021-12-16 § 138 
Länsstyrelsens beslut angående lokala ordningsföreskrifter -213-56976-2021 
 
  

Conny Hansson 
gatuchef 
0526-191 56 
conny.hansson@stromstad.se 
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 2022-05-23 Ärende: TN/2021-0373 
   

 

   

  

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text.



  
 

 
Strömstads kommuns 

Styrdokument 
 

 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

 
 
 
 
 

 
Dokumenttyp Föreskrifter 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen 
Antagen 2021-12-16 § 138                                     
Ansvar Gatuchef            

 
 
 
 
 

Dnr  KS/2021-0536 



ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
STRÖMSTADS KOMMUN   
Strömstads kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).   

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde   
§ 1 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen. 

  
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Strömstads kommun ska upprätthållas.   
 
§2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.   
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel.  
 
§3 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2  
§ andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats:  

 lekplatser 
 Idrottsplatser 
 Camping eller friluftsliv 
 Badplatser  
 Järnvägsområden  
 Begravningsplatser och kyrkogårdar.  

 
§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 
14 §, 20 §, 21 §, 22 § och 24 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.    

  

Lastning av varor med mera  
§ 5 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt.   
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  



Schaktning, grävning med mera   
§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.   
 

Störande buller 
§ 7 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 

Containrar   
§ 8  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på en offentlig plats, 
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. Polismyndighetens tillstånd krävs för uppställning av container 
på offentlig plats. 
 

Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet.   
§ 9 
Markiser, flaggor, skyltar träd eller växtlighet får inte skjuta ut över en gångbana på lägre 
höjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter. 
  

Affischering och gatupratare 
§ 10 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som är belägna på eller vetter mot 
offentlig plats. Affischering på träd är förbjudet. 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.  
Vid utplacering av gatupratare eller liknande skylt av bocktyp på offentlig plats krävs tillstånd 
av polismyndigheten. 

  

Högtalarutsändning   
§ 11 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.   

  



Insamling av pengar   
§ 12 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.   
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.  

 

Förtäring av alkohol   
§ 13 
Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel får, såvida inte särskilt tillstånd 
föreligger, inte förtäras inom område i centrala Strömstad, vilket begränsas av Norra 
Hamngatan från Skeppsbrokajen, Övre bron, Östra Klevgatan, Kyrkan (kyrkogården), 
Buktegatan, del av Vatulandsgatan, Färjeterminalen, Torskholmen, Strandpromenaden, 
Laholmen, Torget, Nedre bron och Norra Hamngatan.   

  

Ambulerande försäljning   
14 §  
Ambulerande försäljning får till ytan uppta maximalt 1,5 m x 1,5 m, får endast ske på 
Oscarsplatsen enligt kartbilaga och kräver tillstånd från polismyndigheten. 
Maximalt 5 tillstånd per dags tillåts. 
 
Tillståndskrav för ambulerande försäljning   
För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: på 
Oscarsplatsen tillåts det ambulerande försäljning.  

  
Regler för ambulerande handel på Oscarsplatsen tiden 1/6 – 31/8.   

1. Ansökan om tillstånd för ambulerande handel sker hos polismyndigheten, som 
lämnar ansökan på remiss till Tekniska förvaltningen.   

2. Maximalt 5 tillstånd för ambulerande handel medges på Oscarsplatsen.   
3. Uppställningstid för ambulerande handel; maximalt två timmar per dygn, måndag till 

söndag 8:00-20:00. 
4. Uppställningstid för övriga platser där förbud ej gäller är maximalt 2 timmar.   
5. Vagnarnas storlek får maximalt vara 1,5 x 1,5 meter.  
6. Ansökningar för tillstånd för ambulerande handel ska vara inkomna under tiden 1/1 – 

31/3.   
7. Vid fler ansökningar än minst 5 inkomna under ansökningstiden sker fördelning av 

tillstånd genom lottning (notarius publicus).   
8. Är Oscarsplatsen ej fulltecknad efter fördelning av tillstånd sker fördelning efter 

datumstämplade inkomna ansökningar till maximalt 5 tillstånd.   
9. Tillstånd ska medföras vid försäljning.   

  

Camping 
§ 15 



Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller annan övernattning utomhus får inte ske på offentlig 
plats eller plats som enligt §3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.  
Camping hänvisas till de platser som särskilt inrättats för detta ändamål.  

  

Badförbud   
§ 16 
Bad är förbjudet inom hamnområdet där det råder 5 knops fart förut vid uppmarkerade 
områden vid  Kallbadhuset och Skurveskär. Se bifogad karta.  
  

Hundar   
§ 17 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i § 18 och § 19 . Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.   

 
§ 18 
Hundar ska hållas kopplade i offentliga miljöer, naturreservat, lekplatser, begravningsplatser, 
kyrkogårdar och motionsspår. 
Hundar får inte vistas på offentlig badplats.  

 
§ 19 
Avföring efter hundar ska plockas upp på alla områden som är inom detaljplanen. Detta 
inkluderar gångbanor, gator, torg och parkmark eller mark som jämställs med offentlig plats 
och påsarna ska slängas i avsedd behållare.   

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor   
§ 20 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor- 
Fyrverkerier- på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton, påskafton och 
valborgsmässoafton under tiden 20.00-01.00. Det är alltid förbjudet att använda 
pyrotekniska varor närmare än 200 meter från vårdinrättning och särskilt boende. 
 
Fyrverkerier tillåts endast på nyårsafton och påskafton under tiden 23:00-01:00 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 
vårdinrättning och särskilt boende.   

 

Ridning   
§ 21 

Ridning är förbjuden i motionsspåren Erlandseröd och Tjärndalen enligt kartbilaga 

 
Ridning är förbjuden i motionsspår. 

  



Avgift för att använda offentlig plats   
§ 22 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.   
 

Start och landning med helikopter  
§ 23 
Start och landning med helikopter är förbjuden inom tätbebyggt område. Undantag polis-, 
ambulans- eller sjöräddningshelikopter som utför räddningstjänst, helikopter från 
försvarsmakten eller helikopter som utför nyttotransport.  
  
Helikopter som utför nyttotransport ska hänvisas till infartsparkeringen vid Bojar för 
omlastning, start och landning.   
Enskilda eller företag som önskar start- och landningsplats för helikopter hänvisas till 
Näsinge flygfält.  

 
Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon 
§ 24  
För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig plats i syfte att 
hyra ut dem krävs tillstånd. Uthyraren måste också betala avgift enligt beslutad taxa per 
fordon i årlig avgift. 
 
Uthyrare till enpersonsfordon (både el och manuellt framförda), som sparkcyklar eller cyklar, 
måste ansöka om tillstånd för sin uthyrning i förväg. Uthyraren måste också betala avgift 
enligt beslutad taxa per fordon i årlig avgift. 

  

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift   
§ 25 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut 

Datum 

2022-01-05 

1 (3) 

Ärendebeteckning 

213-56976-2021 

Strömstad kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

Anmälan om ändring av lokala 
ordningsföreskrifter i Strömstads kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver tillfälligt Strömstads kommunfullmäktiges beslut 
den 16 december 2021 att anta nya lokala ordningsföreskrifter. Länsstyrelsen 
förlänger tiden för Länsstyrelsens prövning till den 22 februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade den 16 december 
2021 , § 138, att anta nya lokala ordningsföreskrifter. De lokala 
ordningsföreskrifterna anmäldes till Länsstyrelsen den 22 december 2021 . 

Motivering till beslutet 
En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter 
ska enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbatt anmälas till länsstyrelsen 
för prövning, varvid länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot 
ordningslagen. Länsstyrelsens beslut om upphävande ska fattas inom tre 
veckor från den dag kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen. Om det 
behövs längre tid för prövningen, får tiden förlängas till högst två månader. 
Om tiden förlängs ska länsstyrelsen inom treveckorstiden besluta om 
tillfälligt upphävande för den tid som prövningen pågår. 

Länsstyrelsen bedömer att det behövs längre tid för prövning än tre veckor 
eftersom kommunfullmäktige i Strömstads kommun har beslutat att ersätta 
tidigare ordningsföreskrifter i sin helhet. Länsstyrelsen förlänger därför tiden 
till den 22 februari 2022. 

Anslag 
Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 st. förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att meddela föreskrifter 
enligt ordningslagen, att detta beslut ska anslås på kommunens anslagstavla. 

Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland 



Ni kan överklaga beslutet 

Beslut 
2022-01-05 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

2 (3) 

213-56976-2021 

Beslutet har fattats av funktionschef Therese Bragd Gustavsson med 
länsjurist Anneli Wejke som föredragande. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 



Bilaga 1 

överklagandehänvisning föNaltningsrätten 

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 

Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e
post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Paiter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem: 
• Person- eller organisationsnummer. 
• Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det). 
• E-postadress. 
• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet unde1teckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0 10-224 40 00. 
Ange diarienummer 56976-2021. 
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Strömstad kommun
jessica.corneliusson@stromstad.se

Anmälan av lokala ordningsföreskrifter i Strömstads 
kommun 

Beslut
Länsstyrelsen upphäver beslutet att anta 14, 20, 21 och 24 §§ i de 
lokala ordningsföreskrifterna för Strömstads kommun.  

Länsstyrelsen har inget att invända mot i övrigt antagna föreskrifter. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade den 16 
december 2021, § 138, att anta nya lokala ordningsföreskrifter. De 
lokala ordningsföreskrifterna anmäldes till Länsstyrelsen den 22 
december 2021. 

Länsstyrelsen har i beslut den 5 januari 2022 tillfälligt upphävt 
Strömstads kommunfullmäktiges beslut och förlängt tiden för 
Länsstyrelsens prövning till den 22 februari 2022.

Länsstyrelsen har nu att pröva de anmäla ordningsföreskrifterna. 

Motivering till beslutet
Enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen (1993:1617) avses 
med offentlig plats

1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan

redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för

hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är 
tillgängliga för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik.

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor 
inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen 

Beslut

Datum
2022-02-17

Ärendebeteckning 
213-56976-2021



Beslut 2 (6)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-02-17 213-56976-2021

med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom.

Av 3 kap. 8 § ordningslagen jämförd med 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen följer att en kommun 
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av 
denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats. 

Av 3 kap. 9 § ordningslagen jämförd med 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen följer att en kommun 
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av 
denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:210 s. 284) anges att 
behov av sådana möjligheter kan tänkas föreligga i fråga om särskilt 
känsliga platser, t.ex. vid sjukhus eller vårdhem eller på s.k. innetorg, 
där risken för att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor är mera påtaglig. Av förarbetena 
framgår vidare att totalförbud bör komma ifråga endast i undantagsfall 
och då med ett mycket begränsat geografiskt tillämpningsområde, 
t.ex. just ett område kring ett sjukhus eller vårdhem e.d. 

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får sådana ordningsföreskrifter dock 
inte angå förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller 
annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan 
regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet.

En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala 
ordningsföreskrifter ska enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart 
anmälas till länsstyrelsen för prövning, varvid länsstyrelsen ska 
upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. Länsstyrelsens 
beslut om upphävande ska fattas inom tre veckor från den dag 
kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen. Om det behövs längre tid 
för prövningen, får tiden förlängas till högst två månader. Om tiden 
förlängs skall länsstyrelsen inom treveckorstiden besluta om tillfälligt 
upphävande för den tid som prövningen pågår.

Länsstyrelsens bedömning.

Den antagna ordningsföreskriften § 14 anger följande.



Beslut 3 (6)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-02-17 213-56976-2021

”Tillståndskrav för ambulerande försäljning. För ambulerande 
försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: på 
Oscarsplatsen tillåts det ambulerande försäljning.

Regler för ambulerande handel på Oscarsplatsen tiden 1/6 – 31/8. 1. 
Ansökan om tillstånd för ambulerande handel sker hos 
polismyndigheten, som lämnar ansökan på remiss till Tekniska 
förvaltningen. 2. Maximalt 5 tillstånd för ambulerande handel medges 
på Oscarsplatsen. 3. Uppställningstid för ambulerande handel; 
maximalt två timmar per dygn, måndag till söndag 8:00-20:00. 4. 
Uppställningstid för övriga platser där förbud ej gäller är maximalt 2 
timmar. 5. Vagnarnas storlek får maximalt vara 1,5 x 1,5 meter. 6. 
Ansökningar för tillstånd för ambulerande handel ska vara inkomna 
under tiden 1/1 – 31/3. 7. Vid fler ansökningar än minst 5 inkomna 
under ansökningstiden sker fördelning av tillstånd genom lottning 
(notarius publicus). 8. Är Oscarsplatsen ej fulltecknad efter fördelning 
av tillstånd sker fördelning efter datumstämplade inkomna 
ansökningar till maximalt 5 tillstånd. 9. Tillstånd ska medföras vid 
försäljning.”.

Lokala föreskrifter måste ha sådant innehåll och vara utformade med 
sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka 
efterlevnaden av dem. Länsstyrelsen kan inte riktigt se hur föreskriften 
är tänkt att tillämpas vad gäller ambulerande försäljning och tillstånd.   
Länsstyrelsen anser mot bakgrund härav att den antagna 
ordningsföreskriften § 14 ska upphävas eftersom den strider mot 
ordningslagen.

Den antagna ordningsföreskriften § 20 anger att ”fyrverkerier tillåts 
endast på nyårsafton och påskafton under 23.00-01.00 och att det 
alltid är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 
meter från vårdinrättning och särskilt boende.”. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i rättsfallet 2018 ref. 75 
uttalat bl.a. följande. Lokala ordningsföreskrifter får inte vara för 
långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig 
giltighet och sakligt innehåll. Vidare måste lokala bestämmelser, i den 
mån detta är relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en reglering 
är påkallad.  

HFD anför i avgörandet bl.a. att lokala ordningsföreskrifter inte får 
ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i 
det enskilda fallet. HFD anför därvid att tillämpningsområdet måste 
begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas 
utgöra ett problem. Exempelvis har ett förbud mot förtäring av 
spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en 
kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref. 41).
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Länsstyrelsen anser att det geografiska tillämpningsområdet (enligt 
kommunens ordningsföreskrifter är föreskrifterna tillämpliga på alla 
platser inom kommunen som är offentlig plats enlig ordningslagen 
och ett antal områden som kommunen föreskrivit att dessa ska 
jämställas med offentlig plats) ger en större räckvidd än vad som är 
påkallat. Den nu aktuella ordningsföreskriften innebär vidare att det 
föreligger en generell tillståndsplikt året om (förutom en timma på 
nyårsafton och påskafton och, såsom det får förstås, en timma på   
nyårsdagen och påskdagen) för användning pyrotekniska varor på 
offentlig plats. Länsstyrelsen bedömer att detta får anses vara en 
alltför långtgående tidsmässig begränsning. Förbudet träffar dessutom 
beteenden som kan anses allmänt accepterade och kommer att gälla 
inom områden där ett förbud inte är befogat. Föreskriften kan inte 
heller anses vara förenlig med grundregeln i 3 kap. 7 § ordningslagen, 
av vilken följer att tillstånd av Polismyndigheten alltid måste sökas 
om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  

Länsstyrelsen anser mot bakgrund härav att den av kommunen 
antagna ordningsföreskrifter § 20 ska upphävas eftersom den lägger 
ett onödigt tvång på allmänheten och innebär obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet.

Den antagna ordningsföreskriften § 21 anger att ”Ridning är 
förbjuden i motionsspår.”.

Regler om ridning i terräng anses kunna meddelas som en lokal 
ordningsföreskrift. Det finns därför inte något hinder mot att vid 
behov förbjuda ridning i motionsspår. Föreskriften måste dock ha ett 
sådant innehåll och vara utformad med sådan exakthet att det är 
möjligt att tillämpa föreskriften och övervaka efterlevnaden av den. 
Det krävs därför att föreskriften talar om exakt vilka spår där förbud 
skall gälla. Förbudet får inte heller gälla inom ett alltför vidsträckt 
område på landsbygden (jfr även RÅ 1992 ref. 75: En kommun beslöt 
att i den lokala ordningsstadgan ta in en föreskrift av innebörd 
att ridning inom kommunen var förbjuden på preparerade och 
varaktigt märkta skidspår. Regeringsrätten, som upphävde 
föreskriften, uttalade bl.a. följande. Föreskriften talade inte närmare 
om vilka märkta skidspår förbudet avsåg. Förbudet omfattade även 
skidspår på enskild mark där markägaren kunde ha utmärkt eller kom 
att utmärka skidspår. Begreppet preparerade skidspår var inte 
entydigt).

Länsstyrelsen anser mot bakgrund härav att den antagna 
ordningsföreskriften § 21 ska upphävas eftersom den strider mot 
ordningslagen.
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Den antagna ordningsföreskriften § 24 anger att ” Uthyrare till 
enpersonsfordon (både el och manuellt framförda), som sparkcyklar 
eller cyklar, måste ansöka om tillstånd för sin uthyrning i förväg. 
Uthyraren måste också betala avgift enligt beslutad taxa per fordon i 
årlig avgift.”.

Länsstyrelsen får som ovan anförts framhålla att lokala föreskrifter 
måste ha sådant innehåll och vara utformade med sådan exakthet att 
möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem. 
Länsstyrelsen kan inte riktigt se hur föreskriften är tänkt att tillämpas 
eftersom den siktar på att uthyraren måste ansöka om tillstånd för 
uthyrning och inte om tillstånd för att ta i anspråk offentlig plats. Det 
kan även ifrågasättas om syftet med föreskriften är att förebygga 
ordningsstörningar på offentlig plats. Länsstyrelsen anser mot 
bakgrund härav att föreskriften inte kan anses vara utformad med 
sådan exakthet och tydlighet som krävs enligt ordningslagen. 
Länsstyrelsen anser därmed att föreskriften bör upphävas.

Länsstyrelsen har inget att erinra mot övriga antagna föreskrifter. 

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. landshövding Lisbeth Schultze med 
länsjurist Roy Svensson som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också funktionschef Therese Bragd Gustavsson 
medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-
post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. 
Ange diarienummer 56976-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten



Sida: 1 (1)

KS § 128 Revidering av Allmänna lokala föreskrifter för 
torghandel 

Ärende: KS/2022-0397 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera föreskriften 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2019-05-20. 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel föreskriver vad som gäller för 
torghandel i Strömstads kommun. Föreskrifterna reglerar bland annat var 
torghandel får ske, hur platserna fördelas, tider för försäljning, vilka varor som får 
säljas, hur försäljningen ska bedrivas och hur överträdelser ska hanteras. 
Föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 1995-12-14 och har setts över i sin 
helhet och uppdateras efter rådande förhållanden och gällande lagstiftningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 174 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-14 § 52 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2022-05-20 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, KF 1995-12-14 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, reviderad 2022-05-20 
Torgplatser - karta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Sida: 1 (1)

KSau § 174 Revidering av Allmänna lokala föreskrifter för 
torghandel 

Ärende: KS/2022-0397 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera föreskriften 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2019-05-20. 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel föreskriver vad som gäller för 
torghandel i Strömstads kommun. Föreskrifterna reglerar bland annat var 
torghandel får ske, hur platserna fördelas, tider för försäljning, vilka varor som får 
säljas, hur försäljningen ska bedrivas och hur överträdelser ska hanteras. 
Föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 1995-12-14 och har setts över i sin 
helhet och uppdateras efter rådande förhållanden och gällande lagstiftningar. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-14 § 52 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2022-05-20 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, KF 1995-12-14 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, reviderad 2022-05-20 
Torgplatser - karta 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-10 Ärende: KS/2022-0052 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-14  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2021-0372 

TN § 52 Allmänna lokala föreskrifter för torghandel 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade föreskriften 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera föreskriften 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2019-05-20. 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel föreskriver vad som gäller för 
torghandel i Strömstads kommun. Föreskrifterna reglerar bland annat var 
torghandel får ske, hur platserna fördelas, tider för försäljning, vilka varor som får 
säljas, hur försäljningen ska bedrivas och hur överträdelser ska hanteras. 
Föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 1995-12-14 och har setts över i sin 
helhet och uppdateras efter rådande förhållanden och gällande lagstiftningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2022-05-20 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, KF 1995-12-14 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, reviderad 2022-05-20 
Torgplatser - karta  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade föreskriften 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt-Göran Bergstrand (M) med instämmande av Claes Nabrink (L) yrkar att 
Försäljningen får börja klockan 08.00 och sluta senast 18.00 alla dagar i veckan, 
ifall tekniska nämnden inte medgivit undantag eller beslutat annat - 5 §. 

Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Bengt-Göran Bergstrands yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i 
enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-05-20 Ärende: TN/2021-0372 
Gatuavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala föreskrifter för torghandel  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera föreskriften 
Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2019-05-20. 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel föreskriver vad som gäller för 
torghandel i Strömstads kommun. Föreskrifterna reglerar bland annat var 
torghandel får ske, hur platserna fördelas, tider för försäljning, vilka varor som får 
säljas, hur försäljningen ska bedrivas och hur överträdelser ska hanteras. 
Föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 1995-12-14 och har setts över i sin 
helhet och uppdateras efter rådande förhållanden och gällande lagstiftningar. 

 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Föreskriften är reviderad för att möjliggöra en attraktiv torghandel i vår 
centrummiljö.  

Folkhälsoperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Föreskriften är nu reviderad till att stämma överens med hur dagens torghandel 
bedrivs. 

Miljöperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 
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 2022-05-20 Ärende: TN/2021-0372 
   

 

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, 2022-05-20 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, KF 1995-12-14 

Allmänna lokala föreskrifter för torghandel, reviderad 2022-05-20 

Torgplatser - karta 

 
  

Conny Hansson 
gatuchef 
0526-191 56 
conny.hansson@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text.



  
  
  
  
  

STRÖMSTADS  
KOMMUN   

  

 
  

  
  
  
  
  



Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  för 

torghandel  

  
  

Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14 § 198 
 

Underlag till 

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I STRÖMSTADS 
KOMMUN. 

Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14 

Strömstads kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som förskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna försäljningsplatser för torghandel: Torget (S. Hamngatan) enligt bilaga 1 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka 
bestäms av Tekniska Nämnden 

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst en månad, högst ett år eller viss kortare 
tid, högst en månad. 

En tilldelad fast saluplats får användas kommande kalenderår.  

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas den person som utsetts att 
övervaka och ordna handeln på den allmänna försäljningsplatsen. 

Tillfälliga saluplatser finns att hyra för en viss dag mellan den 16 augusti till den 14 juni. 

Fördelning av saluplatser 



4 § Tekniska förvaltningen beslutar om fördelning av fasta och tillfälliga torgplatser. 
 
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande: 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser.  

När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra. 

Vid fördelning av fasta saluplatser gäller förtur till försäljare från föregående år. 

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma 
grupper eller rader. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas till någon annan. Ifall en 
innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort 
en anmälan till miljökontoret att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har Tekniska 
förvaltningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats. 

Tider för försäljning 

5 § Torghandel får ske på följande tider: 

Försäljningen får börja klockan 08.00 och sluta senast 18.00 20.00 alla dagar i veckan, ifall 
tekniska nämnden inte medgivit undantag eller beslutat annat.  

Försäljarna får inte tidigare än en timma före fastställd försäljningstid början lägga upp varor 
eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap ska vara bortförda senast 1 timma efter försäljningstidens slut.  

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
Tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in.  

Innehavarens upplysningsskyldighet 

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.  

Innehavare av saluplats skall fullfölja sin upplysningsskyldighet enligt marknadsföringslagen 
(2008:486). 
Innehavare av en saluplats ska genom en väl synlig skylt ange företags-/innehavarens namn, 
postadress och telefonnummer. Skatteverkets krav på kassaregister gäller även för torghandel 
inom Strömstads kommun. 

Innehavaren är själv skyldig att ordna de tillstånd som krävs för att driva försäljning. Kopior 
av tillstånd och avtal ska kunna visas upp vid förfrågan. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna 
försäljningsplatserna.  

Försäljning av livsmedel 



8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

För att få sälja livsmedel ska verksamheten vara registrerad. Mobila livsmedelsföretag som 
registrerats i en kommun kan bedrivas i valfri kommun eller EU-land. Beslutet för 
livsmedelsregistreringen från annan kommun eller EU-land ska kunna visas på plats. 
Livsmedelsföretagaren ansvarar för att livsmedel är säkra, att korrekt information finns 
tillgänglig och gällande lagar, förordningar och föreskrifter följs. 

Placering av varor, redskap och fordon 

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs nämndens tillstånd. 

Försäljningsståndet ska rymmas inom den markerade platsen. Det gäller även dragkrok, varor, 
emballage, redskap, sopor med mera. 

Tak kan få sticka ut 0,7 m förutom där vi har gångar mellan stånden. 

Varor och redskap får därmed inte heller placeras på de gångar som är avsedda för trafik 
utmed eller mellan saluplatserna. Sittplatser och cykelbana ska hållas fria. 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. I 
undantagsfall kan Tekniska förvaltningen lämna dispens. 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av Tekniska 
förvaltningen. 

Renhållning m.m.  

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter en (1) timme efter 
försäljningstidens slut samla ihop emballage, återvinningsbart material och avfall och annat 
skräp från rörelsen samt forsla det till återvinningcentral att föra bort och lägga det i en 
behållare för sopor.  

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg samt lämna den i städat skick.  

Avgift  

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av föreskrift 

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje 
styckena första meningen, 5§ första – sjätte styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till penningböter.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  

 



Enligt ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
bestämmelserna i dessa ordningsföreskrifter dömas till penningböter. I ordningslagen finns 
också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda förelägganden och rätt att 
förverka egendom. 

 

Tillstånd för annat än torghandel 

13 § Det är polisen som ger tillstånd för att använda torgytan till annat än torghandel. Polisen 
skickar sedan ansökan till kommunen för yttrande i egenskap av markägare. Om ansökan 
godkänns får du i kommunens yttrande veta vilka villkor som gäller. Dessa ska följas, i annat 
fall kan tillståndet återkallas. 
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STRÖMSTADS  
KOMMUN   

  

 
  

  
  
  
  
  



Allmänna lokala 
föreskrifter  för 

torghandel  

  
  

Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14 § 198 
 

Underlag till 

LOKALA ORDNINGSREGLER FÖR TORGHANDEL I STRÖMSTADS KOMMUN. 

Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14 

Strömstads kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som förskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna försäljningsplatser för torghandel: Torget (Skeppsbron)  

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka 
bestäms av miljönämnden. 

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst en månad, högst ett år eller viss kortare 
tid, högst en månad. 

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas den person som                            
utsetts att övervaka och ordna handel på den allmänna försäljningsplatsen. 

Fördelning av saluplatser 

4 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande: 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen eller genom lottning om det är lämpligare. 



Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser.  

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra. 

Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma 
grupper eller rader. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en 
innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort 
anmälan till miljökontoret att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, han nämnden rätt 
att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats. 

Tider för försäljning 

5 § Torghandel får ske på följande tider: 

Försäljningen får börja klockan 08.00 och sluta senast 18.00, ifall nämnden inte medgivit 
undantag eller beslutat annat.  

Försäljarna får inte tidigare än en timma före fastställd försäljningstid börja lägga upp varor 
eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap skall vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.  

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan 
eller helt ställas in. 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

6 § En innehavare av en saluplats får enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna 
försäljningsplatserna. 

Försäljning av livsmedel 

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511)  och livsmedelsförordningen (1971:807) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

Placering av varor, redskap och fordon 

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs nämndens tillstånd. 

Renhållning m.m.  

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut 
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort och lägga det i en behållare 
för sopor. 



Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.  

Avgift  

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av förskrift 

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje 
stycket första meningen, 5 § första – sjätte styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  

 

 Denna förskrift träder i kraft ……96-01-01 
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KS § 133 Policy för upphandling 
Ärende: KS/2021-0567 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310. 

Sammanfattning av ärendet 
De tidigare två styrdokumenten, Policy för inköp och upphandling samt Regler för 
inköp och direktupphandling föreslås att ersättas av tre styrdokument för att 
bättre följa kommunens styrdokument, Regler för hantering av handlingar Dnr: 
KS/2012-0386.  

Det medför att förslaget delas upp i följande styrdokument: 

• Policy; som anger vårt allmänna förhållningssätt till något och ger principer 
som vägledning för bedömningar, men innehåller inga tydliga regler.  

• Riktlinjer; som ger mer konkret stöd för ett visst handlande och avser främst 
frågor rörande verkställighet.  

• Regler; som ger mer exakta gränser för tjänstemännens/ 
politikers/styrelseledamöters handlande. 

Mot bakgrund av lagförändring och ändrade rutiner har förvaltningen tagit fram 
förslag på reviderade styrdokument för inköp och upphandling med hänsyn till: 

• Mer tyngd mot Hållbar utveckling 
• Tydliggörande av roller och ansvar 
• Textinnehåll har omarbetats och omformulerats något i ett förtydligande 

syfte och för att underlätta uppföljning. 

Genom det upphandlingssamarbete som finns etablerat inom NoBo önskar 
kommunen fortsatt att behålla flera av de befintliga gemensamma principer och 
arbetssätt i kommande styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 155 
Tjänsteskrivelsen 
Förslag: Regler för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Policy för inköp och upphandling 
Tidigare: Regler för inköp och direktupphandling 
Tidigare: Policy för inköp och upphandling 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar på att ordet bibehållen i stycket under rubriken Ekologisk 
hållbarhet byts ut mot godtagbar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskotts förslag och Bengt Bivrins förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
KS-diarie 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-08  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2021-0567 

KSau § 155 Policy för upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310. 

Sammanfattning av ärendet 
De tidigare två styrdokumenten, Policy för inköp och upphandling samt Regler för 
inköp och direktupphandling föreslås att ersättas av tre styrdokument för att 
bättre följa kommunens styrdokument, Regler för hantering av handlingar Dnr: 
KS/2012-0386.  

Det medför att förslaget delas upp i följande styrdokument: 

• Policy; som anger vårt allmänna förhållningssätt till något och ger principer 
som vägledning för bedömningar, men innehåller inga tydliga regler.  

• Riktlinjer; som ger mer konkret stöd för ett visst handlande och avser främst 
frågor rörande verkställighet.  

• Regler; som ger mer exakta gränser för tjänstemännens/ 
politikers/styrelseledamöters handlande. 

Mot bakgrund av lagförändring och ändrade rutiner har förvaltningen tagit fram 
förslag på reviderade styrdokument för inköp och upphandling med hänsyn till: 

• Mer tyngd mot Hållbar utveckling 
• Tydliggörande av roller och ansvar 
• Textinnehåll har omarbetats och omformulerats något i ett förtydligande 

syfte och för att underlätta uppföljning. 

Genom det upphandlingssamarbete som finns etablerat inom NoBo önskar 
kommunen fortsatt att behålla flera av de befintliga gemensamma principer och 
arbetssätt i kommande styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Förslag: Regler för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Policy för inköp och upphandling 
Tidigare: Regler för inköp och direktupphandling 
Tidigare: Policy för inköp och upphandling 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-08  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310. 

Beslutet skickas till 
KS-diarie 
 



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-05-16 Ärende: KS/2021-0567 
KS - Ekonomiavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Policy för upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

Att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310 

Sammanfattning av ärendet 
De tidigare två styrdokumenten, Policy för inköp och upphandling samt Regler för 
inköp och direktupphandling föreslås att ersättas av tre styrdokument för att 
bättre följa kommunens styrdokument, Regler för hantering av handlingar Dnr: 
KS/2012-0386.  

Det medför att förslaget delas upp i följande styrdokument: 

 Policy; som anger vårt allmänna förhållningssätt till något   och ger 
principer som vägledning för bedömningar, men innehåller inga tydliga 
regler.  

 Riktlinjer; som ger mer konkret stöd för ett visst handlande och avser 
främst frågor rörande verkställighet.  

 Regler; som ger mer exakta gränser för tjänstemännens/ 
politikers/styrelseledamöters handlande. 

Mot bakgrund av lagförändring och ändrade rutiner har förvaltningen tagit fram 
förslag på reviderade styrdokument för inköp och upphandling med hänsyn till: 

 Mer tyngd mot Hållbar utveckling 
 Tydliggörande av roller och ansvar 
 Textinnehåll har omarbetats och omformulerats något i ett förtydligande 

syfte och för att underlätta uppföljning. 

Genom det upphandlingssamarbete som finns etablerat inom NoBo önskar 
kommunen fortsatt att behålla flera av de befintliga gemensamma principer och 
arbetssätt i kommande styrdokument. 

Ärendet 
Policy (förändringar) 

 Hållbar utveckling med underrubriker 
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o Ekologis hållbarhet (beskrivs i stycke 12 Hälso och miljöhänsyn i 
dagens policy) 

o Ekonomisk hållbarhet 
o Social hållbarhet (beskrivs i stycke 7 Sociala krav i dagens policy) 

 Uppdaterat innehåll under Organisation i syfte att tydliggöra roller och 
ansvar.  

 Flera stycken under Genomförande (stycke 6-15 ex stycke 8) har flyttats 
till styrdokument riktlinjer och styrdokument regelverk, vissa har tagits 
bort 

 

Riktlinjer  

 Är ett nytt tillkommande styrdokument 
 Mer ingående beskrivning kring hållbar utveckling 
 Direktupphandling, text anpassad mot nya lagkrav från februari Kap 19 

LOU 
 Affärsetik, ett nytt stycke 

 

Regler (förändringar) 

 Flera stycken är omformulerade 
 E-handel är har ett större utrymme och beskrivning 
 Utsedda beställare och certifieringsutbildning är tillkommande 

information 
 Leverantörskontroll, delvis nytt för tydliggörande  
 Nivå 2 tas bort för direktupphandling- anpassar oss efter lagkrav 
 Tydligare struktur kring handläggandet av en direktupphandling över  

100 000 kr, delmomenten är definierade och beskrivna  
 Stycke Hållbar upphandling har utgått och beskrivs under Hållbar 

utveckling 

 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Berörs och benämns i dokumenten. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Berörs och benämns i dokumenten. 

Folkhälsoperspektiv 
Berörs och benämns i dokumenten. 

Juridiskt perspektiv 
Förslaget är förenligt med gällande rätt. 
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Miljöperspektiv 
Berörs och benämns i dokumenten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Förslag: Regler för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar 
Förslag: Policy för inköp och upphandling 
Tidigare: Regler för inköp och direktupphandling 
Tidigare: Policy för inköp och upphandling 
 
  

Mattias Svensson 
Upphandlingsansvarig 
 0526-19 083 
mattias.svensson@stromstad.se 

 Carsten Sörlie 
 Ekonomi- och IT-chef 
 0526-19 202 
 carsten.sorlie@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS-diarie 
Samtliga förvaltningar 
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Policy 
Inledning och syfte  
Policyn med riktlinjer ska fastställa kommunens interna hantering av inköp och upphandling sker i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och annan berörd 
lagstiftning samt med utgångspunkt i en hållbar utveckling. 

Omfattning 
Policyn omfattar kommunens samtliga nämnder och styrelse.  
 
Till denna policy finns Riktlinjer för inköp och upphandling samt Regler för inköp och 
direktupphandling. 

Övergripande 
Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att de 
ekonomiska resurserna utnyttjas effektivt.  
 
Upphandling ska ske med utgångspunkt från gällande lagstiftning där grundläggande principer för 
offentlig upphandling måste följas. Dessa är likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet.  
 
Upphandling ska genomföras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns där såväl stora 
som medelstora och små företag ges möjlighet att delta. 
 
Upphandling ska verka för en långsiktig hållbar utveckling i samhället genom att upphandla varar, 
tjänster och byggentreprenader som bidrar till god livsmiljö och har begränsad negativ 
miljöpåverkan.  
 
Upphandling ska präglas av ett totalkostnadstänk där samtliga kostnader beaktas som är förenliga 
med anskaffningen.  
 
Kommunen ses som en upphandlande enhet och ska ha en helhetssyn på upphandlingar och inköp 
där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilda verksamheters intresse. 
 
Vid upphandling ska företrädare för kommunen uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt.  
 
Var och en som deltar i en upphandling eller gör ett inköp ska vara certifierad beställare, dvs har 
genomgått en intern utbildning i inköp och upphandling. 

Hållbar utveckling 
Upphandling ska användas som ett verktyg för att kommunen ska bidra till en hållbar utveckling av 
samhället som tar hänsyn till dagens behov utan äventyra kommande generationers möjligheter. 
Hållbara upphandlingar kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att verksamheterna 
tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som beaktar hela livscykeln, produktion och 
transport.  
 

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161146-om-upphandling-inom_sfs-2016-1146
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161146-om-upphandling-inom_sfs-2016-1146
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Ekologisk hållbarhet 
Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom att upphandla varor och 
tjänster som medför så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen kvalitet och 
funktion.   
 

Ekonomisk hållbarhet 
Kommunen ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner av leverantörsmarknaden. 
Upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens med en varierad leverantörsbas och bidra till 
effektivt användande av skattemedel. 
 

Social hållbarhet 
Kommunen ska i sin inköps- och upphandlingsverksamhet, där så bedöms lämpligt, ställa relevanta 
sociala och etiska krav.  

Samordnad upphandling 
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån samordnas, dels i syfte att uppnå 
bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi, dels för att minimera de administrativa kostnaderna för 
upphandlingsverksamheten. Samordning ska även ske med övriga kommuner i norra Bohuslän samt 
med andra myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt.  

Organisation 
Kommunstyrelsens roll  
Kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för kommunernas inköps- och 
upphandlingsverksamhet. Avser en upphandling en vara/tjänst som berörs av flera nämnder 
handläggs upphandlingen av kommunstyrelsen. 

Nämnders samt styrelsers roll 
Respektive nämnd samt styrelse ansvarar för att gällande lagstiftning och policy följs, att ansvar och 
befogenheter i upphandlings- och inköpsverksamheten fastställs samt att medarbetare har den 
kompetens som krävs för att genomföra upphandling och inköp på ett korrekt sätt. 
 
För varje avtal som tecknas ska en avtalsansvarig utses. Om avtalet tecknas för flera förvaltningar 
utser varje förvaltning en avtalsansvarig. Den förvaltning som bedöms ha störst volym på avtalet 
ansvarar för avtalsskrivning och avtalsuppföljning.  
 
Vid upphandling är det förvaltningens ansvar att utarbeta en kravspecifikation med relevanta 
hållbarhetskrav som är anpassad till det behov som efterfrågas.  
 
Vid samordnade upphandlingar ska förvaltningen bistå med information om behov och krav, enligt 
fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.  
 
Var och en som för kommunens räkning verkställer en upphandling eller gör ett inköp ansvarar för 
att upphandlingen eller inköpet sker i enlighet med gällande upphandlingslag och kommunens policy 
för inköp och upphandling samt att regler för inköp och direktupphandling efterlevs.  
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Upphandlingsfunktionens roll 
Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens upphandlingar och står för 
den interna/externa informationen angående offentlig upphandling. Upphandlingsfunktionen i 
kommunens förvaltning finns inom kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Upphandlingsfunktionen samordnar de upphandlingar som är av förvaltningsövergripande karaktär 
och de upphandlingar som samordnas med andra myndigheter.  
 
Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i upphandlingsärenden som handläggs av 
annan nämnd samt genomför elektronisk annonsering av alla kommunens upphandlingar som ska 
annonseras. 
 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om förvaltningsövergripande och samordnade 
upphandlingar går ut till berörda. Upphandlingsfunktionen stöttar förvaltningarna vid uppföljning och 
bevakning av ingångna avtal.  
 
Upphandlingsfunktionen tillser att det hålls Certifieringsutbildningar i erforderlig omfattning till 
medarbetare som deltar i upphandlingar samt genomför beställningar.  
 
Upphandlingsfunktionen äger rätt att företräda kommunen i domstol vid upphandlingsärenden. 

Revidering 
Denna policy för inköp och upphandling ska utvärderas och revideras vid behov. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att denna utvärdering sker. 
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Riktlinjer för inköp och upphandling  
Inledning 
Dessa riktlinjer är ett komplement till kommunstyrelsens antagna Policy för inköp och upphandling 
samt Regler för inköp och direktupphandling.    
 
Den svenska upphandlingslagstiftningen består av fyra lagar som styr olika delar av de offentliga 
inköpen: Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling av koncessioner (LUK), Lagen 
om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och Lagen om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet (LUFS).   
 
Upphandlingslagstiftningen vilar på EU:s grundprinciper om fri rörlighet för varor, tjänster, personer 
och kapital inom EU:s inre marknad. Följande grundprinciper gäller för all upphandling.   
 
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika, det vill säga ges lika 
förutsättningar.  
 
Principen om icke-diskriminering innebär att det inte är tillåtet att diskriminera en leverantör, främst 
på grund av nationalitet.  
 
Principen om transparens innebär att hela processen kring en upphandling ska vara förutsebar och 
öppen.  
 
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och liknande som är utställda av behörig 
myndighet i ett annat land inom EU ska godtas.  
 
Proportionalitetsprincipen innebär att krav i upphandlingar måste ha ett naturligt samband och stå i 
rimlig proportion till det som ska upphandlas.  
 
Upphandlingslagstiftningen bygger på att alltid söka konkurrens för att tillvarata det offentligas 
medel på bästa möjliga sätt. 
 
Alla som företräder kommunen i upphandlingssammanhang ska behandla leverantörer samt utforma 
kravställning så att dessa inte diskriminerar leverantörer, vara proportionerliga, ha en koppling till 
föremålet för kontraktet samt vara möjliga att kontrollera.  
 
Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget 
resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet. Vid beaktande av upphandling och inköp 
ska en helhetssyn råda där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilda 
verksamheters intresse. 

Syfte  
Riktlinjerna ska vara ett stöd för den som genomför beställningar eller handlägger en upphandling. 
Vid inköp och upphandling ska beställaren ha kunskap om både Policy för inköp och upphandling, 
Regler för inköp och direktupphandling samt vara utsedda beställare inom sin verksamhet. 

 



Samordning  
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska, i möjligaste mån, samordnas inom kommunen och 
dess helägda bolag, inom samarbetsområdet för norra Bohusläns fem kommuner och/eller 
Uddevalla, Vänersborg samt Trollhättans kommun och med andra myndigheter där så är lämpligt. 
Detta i syfte för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi och att minimera de 
administrativa kostnaderna för upphandlingsverksamheten. 

Hållbar utveckling 
Strömstads kommun ska verka för hållbarhet där krav på ekologisk samt ekonomisk och social 
hållbarhet ska vara en naturlig del i all upphandlings- och inköpsverksamhet inom kommunen. 
 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier1 är ett viktigt stöd i detta arbete. I samtliga 
upphandlingar där tillämpliga kriterier finns upptagna ska krav med minst nivå Bas användas. Även 
nivåer, Avancerad och Spjutspets, bör användas när dessa är relevanta för att upphandlingen ska 
bidra till uppfyllelse av verksamhetens mål och inriktning. 
 
Hållbar upphandling nås genom marknadsanalys och god dialog med intressenter i 
upphandlingsprocessens tidiga faser. En strävan mot effektivt nyttjande av resurser och cirkulära 
lösningar ska vara en naturlig del för verksamheterna i sitt arbete.  
 
Vid bedömning ska vägas bland annat branschförhållande, antalet möjliga leverantörer, 
kostnadskonsekvenser och att kraven inte försvårar samarbetet med övriga kommuner inom norra 
Bohuslän.  

Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt vilket 
innebär att kommunen ska sträva mot en minskad användning av resurser i ett livscykelperspektiv. 
En bedömning ska genomföras gällande vilka specifika miljökrav som är relevanta att ställa utifrån 
upphandlingsobjektet. 
 
Verksamheterna ska: 

• vid upphandling i möjligast mån kräva tredjepartscertifierade hållbarhetsmärkningar i form 
av miljömärkta och/eller rättvisemärkta varor eller tjänster. Detta underlättar vid 
kravställning och uppföljning för våra verksamheter.  

• vid upphandling undvika plast i förpackningar och engångsartiklar. 
• vid upphandling premiera fossilfria transporter samt fordon och maskiner. 
• vid beställning välja hållbarhetsmärkta varor och tjänster som kravställts och utvärderats 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl för annat. 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet innebär att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Vi ska inte 
skjuta på kostnader på framtiden. Det innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att 
skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl 
förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser. 
 
Utgångspunkterna ska vara:  

• effektiv användning av skattemedel  

 
1 Framtagna kriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet: 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/ 



• god konkurrens eftersträvas ex genom att även små och medelstora företag ges möjlighet 
att konkurrera.   

• behoven styr inköpen, inte önskemålen  
• livscykeln identifieras för avtalet där möjlighet finns så att exempelvis en högre initial 

kostnad möjliggörs till förmån för lägre underhålls- och driftskostnader  
• inköpsbeslut ryms inom tilldelad budget 

Social hållbarhet 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Vid upphandling ska våra inköp, liksom våra leverantörer 
och deras produktionskedjor främja social hållbarhet. Viktiga utgångspunkter är anständiga 
arbetsvillkor i aktuell bransch samt jämställdhet och jämlikhet.   
 
Krav ska ställas på arbetsrättsliga villkor vid upphandling av varor och tjänster, om det finns risk för 
att dessa annars är oskäliga. Om arbetet utförs i Sverige gäller kraven lön, semester och arbetstid 
liknande ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, 
ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s2 kärnkonventioner och FN:s 
barnkonvention 3. 
 
Vid upphandling bör även övervägas att genomföra så kallad reserverad upphandling i enlighet med 
upphandlingslagstiftningen, där vissa leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om 
kontrakt ges en positiv särbehandling. Syftet är att stödja integration av personer med 
funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Direktupphandling  
Det är i regel om avtal saknas som direktupphandling kan ske samt om värdet är inom 
direktupphandlingsgränsen. Vid direktupphandling gäller de grundläggande principerna för 
upphandling samt att konkurrens alltid skall sökas. 
 
Värdet av en upphandling beräknas till det totala belopp som ska betalas för de varor och tjänster 
som ingår i upphandlingen. Värdet av eventuella optioner och förlängningsklausuler ska beaktas som 
att de utnyttjas. 
 
Bedömning till möjlig samordnad upphandling ska, i möjligaste mån, även ske vid direktupphandling.  
 
Kommunen ska utarbeta regler för inköp och direktupphandling utifrån antagen policy. 

 Affärsetiskt förhållningssätt 
Strömstads kommun ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner av leverantörsmarknaden. 
Upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens, iaktta saklighet och opartiskhet samt bidra 
till att målet om förbättrat näringslivsklimat kan uppnås. Detta innebär att tjänstemän och 
förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av 
ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt utförande av uppdrag. 
  

 
2 Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har 
som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. 
3 FN:s barnkonvention, artikel 32, ska barn ha skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete 
som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska eller sociala utveckling. 



Revidering 
Dessa riktlinjer för inköp och upphandling ska utvärderas och revideras vid behov. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att denna utvärdering sker.   
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Regler för inköp och direktupphandling  
Inledning 
Dessa regler omfattar en detaljerad beskrivning av hur inköp och direktupphandling ska genomföras i 
Strömstads kommun. Styrdokumentet redogör även för vilka beloppsgränser som styr omfattning av 
handläggning samt dokumentation. All anskaffning till kommunen ska göras enligt lagen om offentlig 
upphandling samt kommunens styrdokument. Dessa regler är komplement till kommunens antagna 
Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och upphandling.  

Syfte  
Dessa regler ska vara ett stöd för den som genomför beställningar eller handlägger en 
direktupphandling. Vid inköp och direktupphandling ska beställaren ha kunskap om både 
kommunens styrdokument för inköp och upphandling samt vara utsedda beställare inom sin 
verksamhet. 

Lagen om offentlig upphandling - LOU 
Lagen om offentlig upphandling är ett övergripande nationellt regelverk för offentlig upphandling. En 
upphandlande myndighet ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt 
samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Lagen styr hur en upphandling ska göras med 
hänsyn till formerna för anbudskonkurrens, tidsperioder och annonsering, val av anbudsgivare med 
mera. 

Beställning och inköp 
Behörighet för beställningar och upphandlingar 
Anställda i kommunen som gör inköp genom avrop från ramavtal och/eller genomför upphandlingar 
ska ha genomgått kommunens certifieringsutbildning. Förvaltningschef är skyldig att tillse att 
utsedda beställare som utför ovan deltar i utbildningen. 
 
Ekonomiavdelningen ska erbjuda möjlighet till certifieringsutbildning i erforderlig omfattning eller 
minst två gånger per år. Godkänd och certifierad beställare blir man efter deltagande i utbildning. 
Syftet med att identifiera och certifiera kommunens beställare är att få ett mindre antal beställare 
som då är kunniga i sin roll. 

Beställning 
Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen som är tecknade för 
kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig underrättade om vilka ramavtal som finns. Saknas 
däremot ramavtal för det aktuella varu-/tjänsteområdet ska varan/tjänsten upphandlas enligt 
upphandlingslagstiftningen. 
 
Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten ska fakturan kontrolleras, konteras och attesteras 
enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. Betala aldrig en faktura innan leverans. Stämmer inte 
fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris reklamera omgående och begär 
omleverans eller kreditfaktura. 

Ramavtal 
Ramavtal används för att kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla LOU:s 
regler. Ramavtal innebär att kommunen efter genomförd upphandling har träffat ett avtal med 



leverantören inom ett specificerat område av varor eller tjänster. Kommunen kan under 
avtalsperioden göra löpande beställningar med reglerade priser, kommersiella villkor och kvalité. 
Ramavtal innebär att den som är beställare ska beställa sitt behov direkt av upphandlad leverantör.  

Avtalstrohet 
En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att de ramavtal som 
kommunen tecknar används. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga 
villkor och innebär ett ökat intresse från företag att delta i upphandlingar. Ansvaret för att tecknade 
avtal följs åvilar respektive förvaltningschef som utser inköpsberättigade beställare inom sitt 
verksamhetsområde. 

E-handel  
Som certifierad beställare har man tillgång till kommunens e-handelssystem. En stor andel av 
ramavtal baserade på stapelvaror finns idag tillgängliga och utbudet är under ständig utveckling. De 
varor och tjänster som finns i kommunens e-handelssystem ska beställas genom systemet i stället för 
beställning via telefon eller e-post. Förutom att säkerställa avtalstrohet bidrar e-handelssystemet 
även till effektivisering av beställnings- och fakturaflödet. Varje förvaltning ansvarar för att beställare 
får utbildning samt tillgång till e-handelssystemet.   

Inköp med betalkort 
För alla köp med betalkort gäller fortfarande ramavtal och direktupphandlingsreglerna. Betalkort är 
till för mindre frekventa inköp för verksamheten. Regler för korthantering och ansökan finns i 
kommunen riktlinjer för inköpskort.  

Säljare och telefonsäljare 
Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte mer än i de ramavtal som 
bygger på säljbesök, exempel yrkeskläder. Är säljare påstridiga hänvisa till kommunens upphandlare 
eller till förvaltningschefen för verksamheten.  
 
Vid telefonförsäljning är det viktigt att avböja alla eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen 
som juridisk person inte har någon ångerrätt. 

Regler för privatköp 
För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och tjänster för eget bruk i 
kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor eller tjänster till kommunen från 
privatpersoner. Privata bonus- och medlemskort får inte användas vid inköp till kommunen. 

Direktupphandling 
Genomförande 
Direktupphandling är en upphandling eller inköp utan krav på anbud i viss form och som är tillämplig 
när det inte finns något avtal som omfattar den tänkta varan eller tjänsten samt att värdet inte 
överstiger direktupphandlingsgränserna enligt upphandlingslagstiftningen. Ofta är det köp som inte 
är av återkommande karaktär och som är unikt för den egna verksamheten.  
 
Anbud och anbudsgivare ska behandlas lika och rättvist utifrån de grundläggande principerna i EU:s 
upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Grundläggande för all 
direktupphandling är att upphandling ska göras affärsmässigt och i konkurrens. 
 
Värdet av en upphandling beräknas till det totala belopp som ska betalas för de varor och tjänster 
som ingår i upphandlingen. Värdet av eventuella optioner och förlängningsklausuler ska beaktas som 



att de utnyttjas. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen i avsikt att komma under de olika 
beloppsgränserna. 
 
Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlingsavdelning kontaktas innan 
direktupphandling sker för att eventuellt kunna samordna upphandlingen och diskutera om eventuell 
annonsering via kommunens upphandlingssystem. Samordning ska, i möjligaste mån, ske inom 
kommunen och dess helägda bolag men kan också ske över kommungränserna och med andra 
upphandlande myndigheter.  

Leverantörskontroll  
Kommunen inleder inte samarbete eller tecknar avtal med leverantörer som inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. Det innebär att man som 
ansvarig vid direktupphandling ska kontrollera leverantörens innehav av F-skattsedel, 
momsregistrering samt att inga skatteskulder föreligger. Tjänsten för kontroll finns att tillgå för 
samtliga beställare genom kommunens tecknade avtal med kreditupplysningsföretag. Kontakta 
ekonomiavdelningen för inloggningsuppgifter. 

Betalningsvillkor 
Vid direktupphandling ska det alltid avtalas om 30 dagars betalningstid och elektronisk faktura. 

Upphandlingsförfarande vid direktupphandling 
Förfarandet vid direktupphandling är uppdelat utefter beloppsgränser i två nivåer.  
Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av direktupphandlingar: 
 

 Alla beloppsgränser gäller exklusive mervärdesskatt. 
 Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är momsregistrerad.  
 Avtala alltid om vad som gäller för betalningsvillkor, leveransvillkor, fraktavgifter och 

garantier.  
 Vid avtal/beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05. 
 Observera att finansieringsformen inte är avgörande för upphandlingsformen. Regler för 

upphandling gäller även vid leasing, kortköp mm. 
 Manuell anbudsöppning ska först ske efter sista angivna dag för anbudsinlämnande. 
 Överväg att ställa hållbarhetskrav ex miljömärkta produkter om möjligt.  
 Prioritera fossilfria drivmedel vid transporter, fordon och maskiner. 
 Undvik plast i förpackningar och engångsartiklar. 

 
Nivå 1 - Inköpssumma upp till 100 000 kr             
Vid enstaka inköp upp till 100 000 kr krävs ingen skriftlig jämförande offertförfrågan. Affärsmässig 
handläggning ska ändå gälla och bör ske genom att söka konkurrens och välj det alternativ som ger 
mest för pengarna.  
 
Diarieföring av direktupphandlingen samt relevanta underlag enligt nämnds delegationsordning.  
 
Nivå 2 - Inköpssumma över 100 000 kr upp till gränsvärdet för direktupphandling   
Upphandlingar över 100 000 kr ska alltid dokumenteras och upphandlaren kontaktas innan 
upphandlingen genomförs.  
 
Anbud 
Skriftligt anbud via e-post eller kommunens upphandlingssystem ska infordras från, om möjligt, minst 
tre leverantörer. Den rådande konkurrenssituationen ska alltid tas i beaktande. 
 



Dokumentation 
Upphandlingslagstiftningen ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar som överstiger 
100 000 kr. 
 
Nedan listas uppgifter vilka ses som ett minimum för uppfyllnad av dokumentationsplikten: 

 Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och organisationsnummer.  
 Avtalsföremålet. 
 Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks. 
 Om och hur konkurrensen togs till vara. 
 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud. 
 Vilken leverantör som tilldelats avtalet. 
 Det viktigaste skälet för valet av leverantör. 

 
Blankett för dokumentation av direktupphandling ska alltid sammanställas i de fall där tillgängligt 
underlag i ärendet ej ger upplysning om samtliga ovanstående punkter.  
 
Diarieföring av blankett för direktupphandlingen och/eller relevanta underlag enligt nämnds 
delegationsordning.  
 
Blanketten återfinns under ekonomiavdelningen på Strömstad kommuns intranät. 
 
Annonsering 
I samråd med upphandlaren beslutas om annonsering av direktupphandlingar ska göras via 
kommunens upphandlingssystem. 
 
Beslut och avtalstecknande 
Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig enligt upprättad delegationsordning. 
Beslut om tilldelning ska delges samtliga anbudsgivare som varit del i upphandlingen. Beställning ska 
ske skriftligt och ifall det bedöms lämpligt utformas specifikt avtal där omfattning och villkor tydligt 
framgår.  
 
Avtalsförvaltning 
Utsedd avtalsansvarig förvaltar avtalet och är densamma som har rätt att teckna avtal enligt 
förvaltningens delegationsordning.  
 
Sekretess 
Observera att absolut sekretess gäller under hela upphandlingsprocessen, från det att 
direktupphandlingen påbörjats fram till dess att besked om tilldelning meddelats. 
Direktupphandlingen anses vara påbörjan vid tillfället då offertförfrågan skickas ut till potentiella 
anbudsgivare och anses vara avslutad då anbudsgivarna fått besked om vilken leverantör som 
tilldelats avtalet.  
 
Var uppmärksam på att viss information gällande anbud kan omfattas av sekretess även efter 
tilldelning.  

Skadestånd 
Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs inom ramen för den egna 
verksamhetens behov. Skulle kommunen bli skadeståndsansvarig vid ett enskilt ärende ska 
verksamheten ansvara för den ekonomiska skadan. Skadeståndsansvaret för upphandlingar som 
gjorts för hela kommunens räkning vilar på den gemensamma förvaltningen.  



Revidering 
Denna policy för inköp och upphandling med riktlinjer ska utvärderas och revideras vid behov. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker.   
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Inledning 
 

All inköp och upphandling ska ske i enlighet med de offentliga upphandlingslagarna, 
Lagen om offentlig upphandling LOU, Lagen om upphandling försörjningssektorerna 
LUF, Lagen om upphandling av koncessioner LUK och Lagen om Valfrihetssystem LOV 
samt annan berörd lagstiftning. Varje kommun är en juridisk person, även om den 
består av flera verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande 
myndighet. 

 
1. Syfte med denna policy är att: 

Upphandlings- och inköpsprocessen, med utgångspunkt i en hållbar utveckling, 
medverka till att minska kommunens kostnader och maximera verksamhetsnyttan. 

 
2. Omfattning 

Dessa regler gäller för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom 
samtliga nämnder inom respektive kommun. 

 
Organisation 
 

3. Kommunstyrelsens roll 
Kommunstyrelsen i respektive kommun har det politiska ansvaret för kommunernas 
inköps- och upphandlingsverksamhet. Avser upphandlingen en vara/verksamhet som 
berörs av flera nämnder handläggs upphandlingen av kommunstyrelsen. 
Upphandling sker genom respektive kommuns upphandlingsfunktion.  

 
4. Upphandlingsfunktionens roll 

Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens upphandlingar 
och står för den interna/externa informationen angående upphandlingslagarna.  

 
Upphandlingsfunktionen har ansvar för de upphandlingar som är av 
förvaltningsövergripande karaktär och de upphandlingar som samordnas med andra 
myndigheter. Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i upphandlings-
ärenden som handläggs av annan nämnd samt genomför elektronisk annonsering av 
kommunens alla upphandlingar. 
 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om förvaltnings-övergripande 
och samordnade upphandlingar går ut till berörda. Upphandlingsfunktionen ansvarar 
också för att uppföljning/vård/ bevakning sker av ingångna avtal på 
förvaltningsövergripande nivå samt att detta sker för samordnade avtal. 
 
Upphandlingsfunktionen äger rätt att företräda kommunen i domstol vid 
upphandlings ärenden. 

 
5. Nämndens och förvaltningens roll 

Nämnden/förvaltningen har var och en ansvaret för sina inköp och upphandlingar av 
varor/tjänster som berör nämndens/förvaltningens verksamhet. Vid upphandling är 



det nämndens/förvaltningens ansvar att, utifrån aktuella normer, lagar och regler, 
utarbeta en kravspecifikation som är anpassad till det behov som efterfrågas. 
Vid samordnade upphandlingar ska nämnden/förvaltningen bistå med information 
om behov och krav, enligt fastlagd tidplan, till upphandlings-funktionen. 
 
Var och en som för kommunens räkning verkställer en upphandling/inköp ansvarar 
för att upphandlingen sker i enlighet med gällande upphandlings lag  och 
kommunens policy för inköp och upphandling samt regler inköp och 
direktupphandling. Alla upphandlingar skall annonseras genom 
upphandlingsfunktionen. Annonseringen sker elektroniskt tillsammans med all 
dokumentation som berör upphandlingen. 

 
Genomförande 
 

6. Principer för offentlig upphandling 
Alla som företräder kommunerna i upphandlingssammanhang ska behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra 
upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Ömsesidigt erkännande betyder 
att varor som är godkända för försäljning i ett EU- land ska godkännas i alla andra 
medlemsländer. Proportionalitet innebär att man inte ställa större krav på varan eller 
tjänsten än vad verksamheten behöver. 

 
7. Sociala krav 

Vid upphandling ska entreprenör/leverantör följa de deklarationer och konventioner 
som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
arbetsmiljöhänsyn. 
 
Inför upphandling ska det göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala 
krav. Vid bedömning ska vägas bland annat branschförhållande, antalet möjliga 
leverantörer, kostnadskonsekvenser och att kraven inte försvårar samarbete med 
andra upphandlande myndigheter. Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska 
kommunen ställa sådana krav att entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin 
verksamhet så att den inte åsidosättande av lag eller annat som strider mot vad som 
är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet.  

 
8. Samordnad upphandling 

Upphandlingsverksamheten inom kommunerna ska i möjligaste mån samordnas, dels 
i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi och dels för att 
minimera de administrativa kostnaderna för upphandlings-verksamheten. 
Samordning ska även ske med andra myndigheter och upphandlingsorganisationer 
där så är lämpligt. 

 
9. Beslut och avtalstecknande 

Upprättad delegationsordning inom respektive kommun reglerar 
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att teckna avtal 



samt rätt att underteckna avtal. Vid samordnad upphandling skall varje kommun 
tillse att beslut kan fattas inom fastställd tidsram för upphandlingen. 

 
10. Ramavtal 

Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med leverantören om 
successiva avrop/beställningar under avtalsperioden med reglerade priser, 
kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att den som är inköpsberättigad 
(beställare) kan avropa/beställa sitt behov direkt hos leverantören. Inköps- och 
avropsansvariga (beställare) är skyldiga att göra sig underrättade om vilka ramavtal 
som finns. Har ramavtal träffats skall dessa nyttjas. 

 
11. Avtalstrohet 

En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att 
kommunerna använder de ramavtal som tecknats. Avtalstrohet skapar 
förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor och innebär ett ökat intresse 
från företag att delta i kommunernas upphandlingar. Det åvilar respektive 
förvaltningschef att tecknade avtal följs. 

 
12. Hälso- och miljöhänsyn 

Kommunerna ska verka för att upphandlingarna blir hälso- och miljöanpassade. 
Miljökrav ska, där så är möjligt, ställas i samtliga upphandlingar, utifrån 
upphandlings-myndighetens kriterier. 
 

13. Direktupphandling 
Vid direktupphandling gäller principerna för upphandling (ovan) och konkurrens skall 
alltid sökas. Det är i regel om avtal saknas som direktupphandling kan ske samt om 
värdet är lågt enligt upphandlingslagarna (Se värdet i Regler för inköp och direkt-
upphandling).  Värdet beräknas för respektive kommuns samlade inköp inom en 
tänkt avtalsperiod av respektive vara eller tjänst. Bedömning till möjlig samordnad 
upphandling ska ske även vid direktupphandling. 

 
14. Skadestånd 

Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs inom ramen för 
den egna verksamhetens behov. Skulle kommunen bli skadeståndsansvarig vid ett 
enskilt ärende skall verksamheten ansvara för den ekonomiska skadan. 
Skadeståndsansvaret för upphandlingar som gjorts för hela kommunens räkning vilar 
på den gemensamma förvaltningen. 

 
15. Dokumentation 

Alla upphandlingar och förnyad konkurrensutsättningar skall dokumenteras och 
diarieföras så att skälen för beslut är tydliga och enkla att återredovisa. 

 
16. Revidering 

Dessa regler för inköp och upphandling ska utvärderas och revideras vid behov. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker och föreläggs 
kommunfullmäktige. 



Strömstads kommuns 

Styrdokument 

Regler för inköp och 
direktupphandling 

Dokumenttyp Regler 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
Antagen 2018-10-25 
Ansvar Upphandlare  

Dnr: KS/2017-0310  



Inledning 
Dessa regler är ett komplement till policyn för inköp och upphandling. Lag om 
offentlig upphandling, nedan kallad LOU, Lag om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster nedan kallad LUF, och Lagen om 
upphandling av koncessioner nedan kallad LUK och Lagen om Valfrihetssystem nedan 
kallad LOV. anger regelverket för all offentlig upphandling. Kommunen är en juridisk 
person, även om den består av flera verksamheter med eget resultatansvar, och ses 
som en upphandlande myndighet. Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i 
möjligaste mån samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och 
totalekonomi och dels för att minimera de administrativa kostnaderna för 
upphandlingsverksamheten. 

Samordning ska dels ske med kommunerna inom upphandlingssamarbetet i norra 
Bohuslän och VästUpp (kommunerna i norra Bohuslän, kommunerna i Trollhättan, 
Vänersborg och Uddevalla) samt med andra myndigheter, där så är lämpligt. 

1. Syfte
Reglerna ska vara ett stöd för den som gör beställningar eller handlägger en
direktupphandling. Reglerna följer antagen policy för inköp och upphandling. Vid
inköp och direktupphandling ska beställaren ha kunskap om både policyn och regler.

2. Beställning
Vid beställning skall den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen som är
tecknade för kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig underrättade om vilka
ramavtal med tillhörande nettoprislista som finns.Har ramavtal träffats skall dessa
nyttjas. Finns däremot inget ramavtal för det aktuella varu-/tjänsteområdet skall
detta upphandlas.

Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten skall fakturan kontrolleras, konteras
och attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. Betala aldrig en
faktura innan leverans. Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller
överenskommet pris reklamera omgående och begär om leverans eller kreditfaktura.

3. Behörighet för beställningar och upphandlingar
Anställda i kommunen, som avropar från avtal, gör direktupphandlingar, deltar i
upphandlingar samt attesterar fakturor ska ha genomgått en beställarutbildning i
ekonomiavdelningens regi. Förvaltningschef är skyldig att tillse att anställda om
utför ovan deltar.

Ekonomiavdelningen ska erbjuda möjlighet till beställarutbildning i erforderlig
omfattning. Godkänd beställare blir man efter deltagande i utbildning.

4. Ramavtal
Utformningen av ramavtal beskrivs i LOU/LUF/LUK/LOV. Ramavtal används för att
kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla
LOUs/LUFs/LUKs/LOVs regler.



Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med leverantören inom ett 
specificerat område av varor eller tjänster . 
Kommunen kan under avtalsperioden göra successiva beställningar med reglerade 
priser, kommersiella villkor och kvalité. 
Ramavtal innebär att den som är beställare ska beställa sitt behov direkt hos 
leverantören. 

 
5. E-handel  

De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet skall beställas i systemet av alla 
godkända beställare som är upplagda i systemet. Varje förvaltning ansvarar för att 
godkända beställare får utbildning och tillgång till systemet. 

 
6. Direktupphandling  

Direktupphandling är en friare upphandlingsform som är tillämplig om den 
upphandlande myndigheten inte har något avtal som omfattar den tänkta vara eller 
tjänsten samt att värdet inte överstiger 28 procent av tröskelvärdet och enligt LOU, 
för 2016 är det 534 890 kr. För LUF gäller 26 procent av tröskelvärdet, för 2016 är 
det 993 680 kr och för LUK gäller 5procent av tröskelvärdet för 2017 är det 
2 387 903 kr.  

 
Värdet beräknas för kommuns samlade inköp inom en tänkt avtalsperiod av 
respektive vara eller tjänst. Finns ingen tänkt avtalsperiod beräknas värdet per 
kalenderår. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen i avsikt att komma under 
de olika beloppsgränserna. 
 
Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras med utnyttjande 
av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. 
Anbud och anbudsgivare ska behandlas utan ovidkommande hänsyn. De 
grundläggande principerna i EU:s upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- 
och upphandlingspolicy gäller även vid direktupphandling. 
Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlare kontaktas 
innan direktupphandling sker, detta för att eventuellt kunna samordna 
upphandlingen. 
Samordning ska alltid ske inom kommunen men kan också ske över 
kommungränserna. 

 
7. Upphandlingsförfarande vid direktupphandling 

Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av direktupphandlingar: 
Alla beloppsgränser gäller exklusive mervärdesskatt. 
Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär att nivåerna på 
direktupphandlingar skall räknas samman inom förvaltningen och mellan de olika 
förvaltningarna. 
Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är momsregistrerad. 
Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter och garantier. 
Vid avtal/beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05. 
Observera att finansieringsformen inte är avgörande för upphandlingsformen. 
Alla upphandlingar skall diarieföras. 



 
Observera att absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden fram tills beslut 
om leverantör har fattats. 

 
Nivå 1 lnköpssumma upp till ett prisbasbelopp 
Vid enstaka inköp upp till ett prisbasbelopp (För 2018, 45 500 kr)krävs ingen skriftlig 
jämförande offertförfrågan. Affärsmässig handläggning ska ändå ske. 
 
Nivå 2 Inköpssumma över ett prisbasbelopp upp till 100 000 kr 
Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem bör infordras från, om 
möjligt, minst tre leverantörer . 
Anbudssammanställning och beslutsprotokoll innehållande motiv för val av 
leverantör ska upprättas. Skriftlig beställning ska göras. 
Inköpet/direktupphandlingen ska diarieföras. 
 
Nivå 3 Inköpssumma 100 000 kr till tröskelvärdet 
586 907 kr för LOU, 1 092 436 kr för LUF och 2 631 028 för LUK, enligt år 2018 
fastställda värden. 
Vid upphandlingar över 100 000 kr skall alltid upphandlaren kontaktas innan 
upphandlingen. 
Inköpet/direktupphandlingen ska diarieföras. 

 
8. Anbud 

Skriftlig förfrågan, ska skickas ut - Skriftligt anbud via upphandlingssystem eller per 
e- post ska infordras från om möjligt minst tre leverantörer, den rådande 
konkurrenssituationen skall alltid nyttjas. 

 
9. Dokumentation 

Upphandlingslagarna ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar över  
100 000 kr. Konkurrensverket listar nedan vad som ska dokumenteras: 
Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och 
organisationsnummer. 
Avtalsföremålet. 
Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks. 
Om och hur konkurrensen togs till vara. 
Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud. 
Vilken leverantör som tilldelats avtalet. 
Det viktigaste skälet för tilldelningen. 

 
Blankett för upphandling över 100 000 ska alltid fyllas i. Förutom blanketten ska det 
upprättas en anbudssammanställning/ beslutsprotokoll.  I dokumenten skall alla 
ovanstående punkter finnas med. 

 
10. Annonsering 

I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och via 
allmänt tillgänglig databas alltid övervägas . Beroende på upphandlingens art även 
annonsering i lokal press. 



 
11. Anbudsöppning 

Manuell anbudsöppning ska ske vid förrättning där minst två personer deltar 
samtidigt. Anbud förtecknas i öppningsprotokoll och ska skriftligen bestyrkas av dem 
som deltar i förrättningen. Anbud inkomna via upphandlingssystem öppnas i 
systemet. 

 
12. Frivillig avtalsspärr 

Möjligheten att iaktta frivillig avtalsspärr ska alltid övervägas tillsammans med 
upphandlaren. Den frivilliga avtalsspärren föregås av ett tilldelningsbeslut som 
skickas till de leverantörer som lämnat anbud i upphandlingen. Avtalsspärren gäller i 
tio dagar och ger leverantörerna möjlighet att överpröva upphandlingen i 
förvaltningsdomstol. 

 
13. Avtal/beställning 

Skriftligt avtal eller beställning ska göras. 
 

14. Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning inom kommun reglerar ansvarsfördelningen avseende 
beslut om anskaffning, beslut om att teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. 
Kommunen tecknar inte avtal med leverantörer som bedriver sin verksamhet i strid 
med lag, avtal eller annat som är allmänt godtaget inom verksamhetsområdet. 

 
15. Hållbar upphandling 

Miljökraven ska utgå från Upphandlingsmyndighetens miljökriterier. 
Krav på miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn ska vara en naturlig del i all 
upphandlings- och inköpsverksamhet som utförs av kommunen. 
 
Produkter och tjänster som medför så liten klimat - och miljöpåverkan som möjligt 
med bibehållen funktion ska användas, då det är ekonomiskt försvarbart. Relevanta 
sociala och etiska krav skall ställas när det är möjligt. Särskild hänsyn ska tas till lLO: s 
åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s 
barnkonvention. 

 
Inför upphandling ska det göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala 
krav. Vid bedömning ska vägas bland annat branschförhållande, antalet möjliga 
leverantörer, kostnadskonsekvenser och att kraven inte försvårar samarbete med 
andra upphandlande myndigheter. Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska 
kommunen ställa sådana krav att entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin 
verksamhet så att den inte åsidosättande av lag eller annat som strider mot vad som 
är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet.  
 
Kraven som ställs ska utformas så att de inte diskriminerar leverantörer från andra 
regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till föremålet för 
kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera. 

 



16. Inköp med betalkort 
Observera att för alla köp med betalkort gäller fortfarande ramavtal och 
direktupphandlingsreglerna. Betalkort är till för mindre frekventa inköp för 
verksamheten. Regler för korthantering och ansökan finns i kommuns policy. 

 
17. Säljare och telefonsäljare 

Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte mer än i 
de ramavtal som bygger på säljbesök. (exempel yrkeskläder). Är säljare påstridiga 
hänvisa till kommunens upphandlare eller till förvaltningschefen för verksamheten. 
Detsamma gäller telefonsäljare. Vid telefonförsäljning är det viktigt att avböja alla 
eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk person inte har någon 
ångerrätt. 

 
18. Regler för privatköp 

För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och tjänster för 
eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor eller tjänster 
till kommunen från privatpersoner. Vid inköp för kommunens räkning är det ej tillåtet 
att använda privata bonus-/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc. 
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KS § 131 Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser 

Ärende: KS/2022-0256 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två starka processer starkt 
sammankopplade till varandra. Under det gångna året har dessa båda processer 
hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals 
kommuner. Kommunerna har getts flera möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga 
tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både 
innehåll och för modernisering av innevarande gemensamma hälso- och 
sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en gemensam färdplan för 
omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas framförda 
önskemål. 

Fyrbodal förbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022 att rekommendera 
Fyrbodals kommuner ställa sig bakom revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 176 
Socialnämndens beslut 2022-06-23 § 90 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 signerad av Lena Olsson, Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
Fyrbodals protokoll från direktionsmöte 2022-03-31 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustavsson (S), Mats Granberg (S) och Jörgen Molin (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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KSau § 176 Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser 

Ärende: KS/2022-0256 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2. att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig 
bakom förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två starka processer starkt 
sammankopplade till varandra. Under det gångna året har dessa båda processer 
hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals 
kommuner. Kommunerna har getts flera möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga 
tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både 
innehåll och för modernisering av innevarande gemensamma hälso- och 
sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en gemensam färdplan för 
omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas framförda 
önskemål. 

Fyrbodal förbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022 att rekommendera 
Fyrbodals kommuner ställa sig bakom revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2022-06-23 § 90 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 signerad av Lena Olsson, Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
Fyrbodals protokoll från direktionsmöte 2022-03-31 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig bakom 
förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig bakom 
förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-10 Ärende: KS/2022-0052 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-10 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

Beslutet skickas till 
Diariet



Sida: 1 (2)

SN § 90 Revidering av Färdplan och HSL avtal med 
överenskommelser 

Ärende: SN/2022-0137 

Socialnämndens beslut 
- att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig bakom 
förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

- att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig bakom 
förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

- att socialnämnden beslut skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två starka processer starkt 
sammankopplade till varandra. Under det gångna året har dessa båda processer 
hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals 
kommuner. Kommunerna har getts flera möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga 
tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både 
innehåll och för modernisering av innevarande gemensamma hälso- och 
sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en gemensam färdplan för 
omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas framförda 
önskemål.  

Fyrbodal förbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022 att rekommendera 
Fyrbodals kommuner ställa sig bakom revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 signerad av Lena Olsson, Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig bakom 
förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, 

- att i enlighet med Fyrbodal förbundsdirektions rekommendation ställa sig bakom 
förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, 

- att socialnämnden beslut skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-06-23 Ärende: SN/2022-0125 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

mailto:sn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Socialnämnden 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-06-23 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag och finner det så.  

Beslutet skickas till 
SN Diarie



Från:                                  "Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund" <kansli@fyrbodal.se>
Skickat:                             Fri, 8 Apr 2022 13:35:08 +0100
Till:                                     "Bengtsfors kommun" <kommun@bengtsfors.se>;"Dals Eds kommun" 
<kommun@dalsed.se>;"Färgelanda kommun" <kommun@fargelanda.se>;"Lysekils kommun" 
<registrator@lysekil.se>;"Melleruds kommun" <kommunen@mellerud.se>;"Munkedals kommun" 
<munkedal.kommun@munkedal.se>;"Orust kommun" <kommun@orust.se>;"Sotenäs kommun" 
<registrator.kommun@sotenas.se>;"Sotenäs kommun" <info@sotenas.se>;"Kommun" 
<kommun@stromstad.se>;"Tanums kommun" <ks.diarium@tanum.se>;"Trollhättans stad" 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>;"Uddevalla kommun" <kommunen@uddevalla.se>;"Vänersborgs 
kommun" <kommun@vanersborg.se>;"Åmåls kommun" <kommun@amal.se>
Cc:                                      "Karin Engström" <karin.engstrom@fyrbodal.se>
Ämne:                               Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan 
för länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilagor:                             Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård.pdf, Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.pdf, Protokoll direktionen 220331 signerat.pdf

 

Till medlemskommunerna i Fyrbodal
 
Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med VGR. 
Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 2022-03-31 beslut om att i enlighet med VästKoms 
styrelses beslut, rekommendera medlemskommunerna att besluta om att godkänna hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt färdplan för länsgemensam strategi för god 
och nära vård.
 
Bifogat i detta mail finns båda dokumenten, utan vattenstämpel, bifogade. Likaså justerat protokoll från 
direktionsmöte 2022-03-31.
 
Fyrbodals kommunalförbunds socialstrateg Karin Engström kommer för Fyrbodalskommunerna 
samordna insamling av kommunernas protokoll från fullmäktige, och sedan vidarebefordra dessa till 
VGRs regionstyrelse.
 

 När en kommun tagit beslut i kommunfullmäktige om att teckna Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser med VGR skickas undertecknat protokoll från 
kommunfullmäktige till karin.engstrom@fyrbodal.se. 
Hänvisning till beslut om Hälso- och sjukvårdsavtal diarienummer: RS 2022-00967 ska göras i 
mailet.

 
 När en kommun tagit beslut i kommunfullmäktige om att ingå avtal om Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård med VGR skickas undertecknat protokoll från 

[VIKTIGT!] Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. 
Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att 
innehållet är säkert. 

mailto:karin.engstrom@fyrbodal.se


kommunfullmäktige till karin.engstrom@fyrbodal.se. 
Hänvisning till beslut om Färdplan diarienummer: RS 2022-00968 ska göras i mailet.

 
Kontaktperson: Karin Engström, socialstrateg, telefon: 0522-44 08 21.
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla  
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fyrbodal.se          
Facebook        
Twitter
 
 

mailto:karin.engstrom@fyrbodal.se
http://www.fyrbodal.se/


Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 1 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Plats och tid: Flygplatsen Trollhättan/Vänersborg 

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors Martin Carling, Dals-Ed tom § 35
Ann Blomberg, Färgelanda Anders Arnell, Orust
Kent Hansson, Strömstad Paul Åkerlund, Trollhättan
Christer Hasslebäck, Uddevalla Ingemar Samuelsson, Uddevalla
Benny Augustsson, Vänersborg tom § 35 Henrik Harlitz, Vänersborg
Michael Karlsson (S), Åmål 

Ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors Lars Larsson, Orust
Lars Tysklind, Strömstad                                David Sahlsten, Uddevalla
Mats Andersson, Vänersborg

 

Tjänstgörande ersättare: Ronald Rombrandt, Lysekil
Michael Melby, Mellerud
Therese Mancini, Sotenäs
Louise Thunström, Tanum 
Monica Hanson, Trollhättan from § 36

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg Titti Andersson
Yvonne Wernebjer Morgan Ahlberg
Karin Stenlund Christel Thuresson 
Karin Engström Maria Klamas
Lis Palm Lidija Beljic
Torbjörn Källqvist Linnea Grimstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Övriga deltagare: 

Underskrifter:

Sekreterare _________________________________

Yvonne Wernebjer

Ordförande _________________________________

Martin Carling           Paul Åkerlund from § 36

Justerare _________________________________

Stig Bertilsson
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 2 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 3 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 25 Intern kontrollplan 2022 – 2024

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och 
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. 

I det årliga arbetet med att uppdatera internkontrollplanen har kansliet arbetat fram ett nytt 
förslag till underlag för internkontrollplan. Arbetsutskottet godkände förslaget på vilka 
granskningspunkter som förbundet ska prioritera och när dessa ska granskas på mötet den 
20 januari, § 4. I förslaget blir den tidigare ettåriga internkontrollplanen treårig med en 
fördelning av 21 granskningspunkter, sju per år.

Ärendet föredrogs av Yvonne Wernebjer, tf. administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen besluta godkänna förslaget på ny och 
uppdaterad internkontrollplan för år 2022 – 2024.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på ny och uppdaterad internkontrollplan för år 2022 – 2024.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 4 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 26 Årsredovisning 2021

Enligt Förbundsordningen § 16 ska förbundsdirektionen senast 1 april upprättat förslag till 
årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska 
rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre följa lag om kommunal 
bokföring och redovisning.  

Den ekonomiska redovisningen för 2021 visar att förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr, 
att jämföra med föregående års resultat på ca 555 tkr. Resultatet för 2021 består av överskott i 
basverksamheten på 630 tkr samt ett överskott i projektverksamheten på 71 tkr. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör, Yvonne Wernebjer, 
tf. administrativ chef, Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling samt Morgan Ahlgren, 
infrastrukturstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna 
årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för vidare 
hantering.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisningen för 2021

Att uppdra åt kansliet att expediera beslutet samt årsredovisningen till medlemskommunerna 
för vidare hantering

Att årsredovisningen signeras digitalt i Adobe.

Beslut expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodal
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 5 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 27 Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB

Tobias Bernhardsson (C) har under mandatperioden 2019–2022 haft uppdraget som ersättare 
till stämmoombud Gryning Vård AB. Bernhardsson har lämnat sina politiska uppdrag. Mot den 
bakgrunden har valberedningen för Fyrbodals kommunalförbund berett nomineringsärendet 
och föreslår Ann Blomberg (C), Färgelanda kommun, som ersättare till ombud 
föreningsstämman. Ordinarie ombud är Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla kommun.  

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att utse Ann Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Gryning Vård AB.   

Beslutet expedieras till

Gryning Vård AB
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 6 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 28 Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund, har sedan 2017 varit styrelseledamot i Gryning Vård 
AB. Lis har meddelat att hon nu lämnar sitt uppdrag. Förslaget är att nominera Ylva Morén, 
kommundirektör Munkedals kommun, till styrelsen för Gryning Vård AB.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta nominera Ylva 
Morén, kommundirektör i Munkedal, som ordinarie styrelseledamot i Gryning Vård AB.  

Direktionen beslutar

Att nominera Ylva Morén som ordinarie styrelseledamot i Gryning Vård AB.  

Beslutet expedieras till 

Gryning Vård AB
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 7 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 29 Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom

Tobias Bernhardsson (C) har under mandatperioden 2019–2022 haft uppdraget som ersättare 
till stämmoombud Västkom. Bernhardsson har lämnat sina politiska uppdrag. Mot den 
bakgrunden har valberedningen för Fyrbodals Kommunalförbund berett nomineringsärendet 
och föreslår Ann Blomberg (C), Färgelanda kommun, som ersättare till ombud 
föreningsstämman. Ordinarie ombud är Monica Hanson (S), Trollhättan stad. 

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta att utse Ann 
Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Västkom.

Direktionen beslutar

Att utse Ann Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Västkom.

Beslutet expedieras till

Västkom
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 8 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 30 Val av representant till ersättare Laxfond Vänern

Michael Karlsson (S) i Åmål är under mandatperioden 2019-2022 utsedd som ledamot i 
styrelsen för Laxfond i Vänern. Någon ersättare har ej varit utsedd.

Styrelsen för Laxfond Vänern har efterfrågat att ersättare utses.

Valberedningen har berett ärendett och föreslår Michael Melby, Mellerud, som ersättare.

Direktionen beslutar

Att utse Michael Melby till ersättare i Laxfond Vänern.

Beslutet expedieras till

Laxfond Vänern
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 9 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 31 Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal

S-ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet Dalsland har inkommit med en skrivelse 
till kommunalförbundet som påtalar regeringens uppdrag till Statens servicecenter (SSC) 
innebärande att upprätta 28 nya servicecenter i hela landet. Inom Fyrbodals geografiska område 
innebär det att ett nytt servicecenter kommer att etableras i Lysekil. Sedan tidigare finns sådana 
centrum i Strömstad, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmål. S-ledamöterna framför 
vikten av att fortsätta stärka den statliga närvaron i kommunerna. Det behövs fler initiativ för 
att ett servicecenter ska finnas i varje kommun. S-ledamöterna framför en önskan om att 
Fyrbodals kommunalförbund tar initiativ gentemot såväl Västra Götalandsregionen, som 
regeringen och berörda myndigheter i syfte att framföra behovet av lokal närvaro i 
kommunerna. 
Skrivelsen är framtagen tillsammans med kommundirektörerna och 
arbetsmarknadsenhetsnätverket.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen fatta beslut i ärendet på 
kommande direktionsmöte.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslag till skrivelse och översända den till berörda instanser.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 10 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 32 Näringslivsstrategi 2030

Fyrbodals kommunalförbund har i enlighet med Verksamhetsplan 2021–2023, tagit fram ett 
förslag till gemensam näringslivsstrategi för förbundet.

Ett övergripande mål för kommunalförbundets verksamhet är att stödja och utveckla det 
kommunala självstyret. Förbundet ska särskilt verka inom följande områden; 

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

Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, 
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och 
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Fyrbodals kommunalförbund samlar därför sitt näringslivsarbete i en gemensam 
Näringslivsstrategi 2030 och under ett gemensamt namn, Business Region Väst.

Näringslivsstrategi 2030 är övergripande och långsiktig. Strategiska vägval konkretiserar och 
prioriterar innehållet och ligger i linje med de styrdokument som kommunalförbundet styrs av 
och visar hur det relaterar till övriga strategier och planer som indirekt kopplar till 
näringslivsstrategin.
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers 
insatser; deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är 
gemensamt.

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna förslaget 
till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals kommunalförbund.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals 
kommunalförbund.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 11 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 33 Uppföljning Kommunakademin Väst

På direktionens möte 2022-02-03, § 3, beslutades att samverkansavtalet skriftligen skulle sägas 
upp före den 31 mars 2022. Detta är ännu inte verkställt. Ledningen för Högskolan Väst och 
verksamhetsledaren för KAV har muntligen fått information om direktionens beslut. 
När det gäller de 13 kommuner som har uttryckt sig positiva till en fortsättning så diskuterades 
ärendet på kommundirektörernas nätverksmöte den 25 februari 2022, 
kommundirektörsnätverket beslutade att förorda att avtalet löper på med tillfällig utdebitering 
för 2023 samt att en utvärdering görs. 

Ett underlag har tagits fram där det framgår vad avgiften blir baserat på 13 i stället för 14 
kommuner

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att till direktionsmötet den 31 mars säkerställa 
att de berörda 13 kommunerna är beredda på att enligt angiven modell även för 2023 
genomföra en temporär utdebitering för att finansiera kommunernas del i samverkansytan 
Kommunakademin Väst, samt att förutsatt att 13 kommuner meddelat positivt besked, häva 
beslutet som togs den 3 februari 2022 om att säga upp samverkansavtalet.

Kommundirektörerna i medlemskommunerna har ställt sig bakom en överenskommelse om en 
temporär utdebitering för 2023.

Direktionen beslutar

Att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om att säga upp samverkansavtalet med 
Högskolan Väst.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 12 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 34 Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård 

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna 
året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland 
Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner. 
Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av 
innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en 
gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas 
framförda önskemål.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat 

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 
VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut. 
Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 
VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser. 

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 13 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 35 Ersättning för hemtjänst och sjukvård i annan kommun 2022

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård är navet i 
vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, 
nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 
preferenser. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsavtalet tas en Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård fram vilka ska ligga till grund för ett fortsatt gemensamt 
utvecklingsarbete. 
Tidplanen för beslut är mycket snäv vilket gör att sammanträden för parterna inte riktigt taktar. 
SRO beslutar i ärendet 24 februari, VästKoms styrelse först 8 mars vilket är efter Fyrbodals 
kommunalförbunds arbetsutskotts sammanträde. 

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms 
styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå 
under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt följande:

o Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timma.
o Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att 
rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst 
och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt följande:

o Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timma.
o Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 14 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 36 Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Budgeten för de delregionala utvecklingsmedlen avseende år 2023 ska tas fram under våren 
2022 och skickas ut på remiss till förbundets medlemskommuner efter beslut om remissutskick 
i direktionen i juni 2022. Ett upplägg för beredning, förankring och dialog och en tidsplan för 
arbetet har tagits fram av beredningsgruppen på förbundet.

Ärendet föredrogs av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 15 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 37 Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa

Fördjupad information kopplat till verksamhetsplanen mål 1. 

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg, Maria Klamas, vetenskaplig ledare samt 
Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära vård.

Presentationerna bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 16 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 38 Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektören har av arbetsutskottet, 2022-01-20, § 
19, fått i uppdrag att genomföra insatser avseende arbetsmiljön i förbundet. Förbundsdirektören 
har gjort en utredning om en hållbar basorganisation baserad på det verksamhetsuppdrag som 
fastställdes 2017. 

Utredningen fastslår följande tre rekommendationer till fortsatt process:

 Behov finns av den kompetens och verktyg som kommunernas upphandlingsenheter 
besitter i de fallen förbundet behöver utföra offentliga upphandlingar - upphandlingar 
över direktupphandlingsgränsen. Utöver det finns behov av att få kvalitetssäkrat 
förfrågningsunderlag och övriga dokument inom direktupphandlingar. Behovet varierar 
och gör det svårt att ge en bild på årligt behov. Det är sällan stora upphandlingar, ca 1–2 
per år. Förslag på upplägg skulle kunna vara att förbundet, med mallar från kommunen, 
lämnar väl genomarbetade underlag för att vidare få hjälp med kvalitetssäkring, 
annonsering, administrering och i viss mån även utvärdering inom upphandlingarna. I 
övrigt rådgivning när möjlighet finns. Som ett första steg föreslås en dialog med 
medlemskommunerna och då i första hand med kommundirektörerna om det kan finnas 
lösningar i samverkan eller andra förslag för att få upphandlingshjälp. 

 Behov finns av stöd inom IT-området. Inom basverksamheten hanteras förbundets 
register i affärssystem, diarie- och backup-system. Det finns behov även för 
kvalitetssäkring av system inom förbundet då förbundet i allt större utsträckning 
använder sig av e-arkiv. Omfattning och behoven mer i detalj behöver beskrivas. När 
det finns föreslås samma tillvägagångssätt som ovan d v s en dialog med 
medlemskommunerna.

 Nuvarande löneadministratör har angett pensionsavgång till sommaren. En möjlighet är 
att utöka denna tjänst till en heltid och ändra arbetsinnehållet till en 
personaladministrativ funktion med löneinriktning. Finansieringen av utökningen av 
denna tjänst föreslås fördelas på projekt och övriga verksamheter där behovet av detta 
stöd är som störst. 

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att 
genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Återkoppling till vilka insatser som 
gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 17 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att ge tf. förbundsdirektör i uppdrag att vidta 
lämpliga åtgärder baserade på de tre rekommendationer som anges i utredningen. Vidare 
föreslås att direktionen får information om utredningen och dess innehåll.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 18 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 39 Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg

Ett förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun har tagits fram. Planens övergripande 
syfte är att synliggöra naturvärden i kommunen och skapa en tydlig vägledning för hur dessa 
ska bevaras och utvecklas i framtiden. Den blir ett viktigt verktyg för planering och beslut som 
berör såväl användningen av mark och vatten som olika naturvårdande åtgärder. Genom att 
antas som ett tillägg till översiktsplanen blir den en viktig del av kommunens översiktliga 
planering. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunen, under 
ledning av miljö- och byggnadsförvaltningen. Sammanställning och klassning av naturvärden 
har gjorts av Naturcentrum AB. Kommunstyrelsen har den 26 januari 2022 beslutat att samråda 
om förslaget för att få in synpunkter från organisationer, myndigheter, kommunala nämnder, 
grannkommuner med flera.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner och eller tillägg 
till dessa föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på 
förslaget. 

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till 
naturvårdsplan för Vänersborgs kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Vänersborgs kommun
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 19 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 40 Remiss ny ÖP Uddevalla

 Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för 
Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Fyrbodals kommunalförbund har fått erbjudande att granska förslaget. Synpunkter från 
granskningen ska vara Uddevalla kommun tillhanda senast den 31 mars 2022. 

Översiktsplanen är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och den består av två 
delar; 1. Kartdel, med olika funktioner som till exempel, skriv ut, rita på kartan och en 
sökfunktion. 2. Textdel, med text som innehåller introduktion till planen, kommunens 
ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner föreslår 
ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget. 

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till ny 
översiktsplan för Uddevalla kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Uddevalla kommun
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 20 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 41 Aktivitetsplaner för 2022

Information till direktionen om ett urval av de prioriterade aktiviteter som planeras att 
genomföras under verksamhetsår 2022 inom ramen för de politiskt beslutade 
utvecklingsområdena som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2023. 
Syftet med ärendet är att öka möjligheten för politiken att styra och följa upp verksamheten. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar och presentation bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 21 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 42 Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser

Göteborgsregionen (kommunalförbundet, GR) driver projektet ”SVAR - Stärkt 
vattenförsörjning inom GR” med syfte att säkra och stärka framtida vattenförsörjning i 
Göteborgsregionen. Fyrbodals kommunalförbundet deltar i delar av arbetet för att bevaka 
delregionala intressen.

Arbetet bedrivs utifrån olika kluster kopplade till vattenresurser i eller kring 
Göteborgsregionen, där Göta älv är ett av dessa och Vänern ett annat. Trollhättans, 
Vänersborgs och Uddevalla kommuner är delaktiga i arbetet i dessa kluster.

Olika intressen kring vattenresurserna behöver inte nödvändigtvis komma i konflikt med 
varandra, men kommunalförbundet bör även fortsättningsvis delta i arbetet för att kunna 
bevaka medlemskommunernas intressen.

Ärendet föredrogs av Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg.

Handlingar och presentation bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 22 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 43 Aktuella projektansökningar

Wargön Innovation

Wargön Innovations miljö med test- och demoanläggning stödjer utveckling och 
kommersialisering av produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål och 
biobaserad ekonomi samt ökad konkurrenskraft. Wargön Innovation utgår från behov hos 
västsvenska företag samt start-ups som arbetar med nya hållbara material. Wargön Innovation 
arbetar i nära samverkan med akademi, institut och andra utvecklingsmiljöer och utvecklar 
även sin nationella roll och internationella kontakter. 
Samtliga kommuner inom Fyrbodal är med i projektet.
Projektansökan är en direkt förlängning och utveckling för perioden 2022-10-01 – 2023-03-31 
av Wargön Innovations pågående ERUF-projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” inom 
ERUF:s insatsområde 3 och innebär en fortsatt grundfinansiering av innovationsmiljön med 
samma parter som nu pågående projekt.

Wargön Innovations verksamhet som arena för omställningsprocesser till en cirkulär ekonomi 
är långsiktig. Över tid kommer Wargön Innovation att bygga upp en kompetens och ett nätverk 
både nationellt och internationellt som kommer att göra Wargön Innovation till en efterfrågad 
partner samt skapa attraktionskraft för såväl etableringar som kompetens. En attraktionskraft 
som kommer hela Fyrbodal till del.

Förbundsdirektören har genom delegation beslutat godkänna ansökan om förlängning av 
projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” och att använda medel ur 2021 års budget.

Ansökan § 37-medel

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många 
människor lämnar nu Ukraina och reser till närliggande länder i Europa. Ett stort antal 
asylsökande förväntas söka sig till Sverige och Fyrbodal. Genom en initial behovsinventering i 
medlemskommunerna ser förbundet ett stort behov av att kommunerna snabbt samlar ihop sig 
och samverkar kring detta historiskt höga mottagande.

En § 37 ansökan har därför inlämnats till Länsstyrelsen med syfte att initialt i ett akut läge 
skapa förutsättningar för samverkan och samordning på delregional nivå. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 23 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 44 Rekryteringsprocess Förbundsdirektör

Jeanette Lämmel avslutade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 mars.
Anna Lärk Ståhlberg uppbär tills vidare uppdraget som tf. förbundsdirektör med ansvar för 
förbundets hela verksamhet. 

Rekryteringsprocessen pågår, annons är publicerad och ett urval av lämpliga kandidater till 
tjänsten kommer att göras under april. Martin Carling, Paul Åkerlund och Liselott Fröjd, en 
representant från kommundirektörerna, fackliga representanter samt personalgrupp kommer att 
delta vid intervjuer.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 24 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 45 Aktuella infrastrukturärenden

 Remiss: Årlig avstämning – information och möjlighet för delregionen att lämna inspel 
till kollektivtrafiknämnden, bland annat när det gäller uppföljningen av 
trafikförsörjningsprogrammet 2021. En aktualisering av miljö- och klimatstrategin ingår 
i den årliga avstämningen (det vill säga ingen separat remiss kring den, som 
kommunicerats tidigare). I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategi ingår mindre 
ändringar, bland annat:

 Mindre fokus på flytande biodrivmedel
 Mer fokus på elektrifiering, även av regionbussar
 Inget krav på enbart biogas, men med fortsatt möjlighet till biogas. 

(Revideringen ska inte påverka pågående upphandling i Dalsland.)

Remissutskick kommer under mars månad, och remisstid till 30 september.

 Seniorkortsutredningen. Möte mellan Västtrafik och kommunerna 7 april (digitalt) för 
att presentera kalkylmodell och prisbild för nya seniorerbjudanden i kollektivtrafiken. 
Frågan kommer upp för diskussion på DKR i maj. Skriftliga synpunkter från kommuner 
och kommunalförbund ska senast lämnas in 15 juni. Slutligt förslag väntas läggas till 
kollektivtrafiknämnden i höst.

 Möjlighet till flexibla skolstarter – dialogfråga initierad av kollektivtrafiknämnden. 
Handlar om att minska belastningen på kollektivtrafiken vid ”peak-hours”. Kan 
kommuner och region hjälpas åt, undrar kollektivtrafiknämnden, som gärna ser att 
dialog fortlöper under året. 

Förbundet har tagit emot en skrivelse att ställa sig bakom från Trollhättans Stad. Skrivelsen 
gäller ett yttrande över Trafikverkets flygutredning och ställs till Trafikverket.
Trollhättans Stad har tagit del av Trafikverkets utredning som kommer att ligga till grund för 
beslut om vilka sträckor Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt och vid behov avtala om 
flygtrafik från oktober 2023. 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats spelar en väsentlig roll utifrån funktionen som 
beredskapsflygplats. Upptagningsområdet för det samhällsviktiga flyget väntas dessutom 
utvidgas i samband med nedläggningen av Skövde flygplats i juni 2022.
Flygplatsen har även stor betydelse för att säkerställa näringslivets tillgänglighet till och från 
Stockholm för vår delregion inom ramen för Trafikverkets tillgänglighetskriterier.

Arbetsutskottet har med stöd av punkt 1, Delegationsordning för Fyrbodals kommunalförbund 
beslutat att ställa sig bakom skrivelse upprättad av Trollhättans Stad. Skrivelsen gäller 
Trafikverkets flygutredning.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 25 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Presentationen bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 26 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 46 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören. 

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet. 

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 27 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 47 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling 
(360online.com) 

Västkom:

Länk till Västkoms möten: 

Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se) 

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html?folder=19.63c5311513f7b9eaf4e1e3d&sv.url=12.7c778a7b13f7ba15dd52b4a
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 48 Meddelanden

Inga meddelanden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 29 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 49 Övriga frågor

Ingemar Samuelsson informerar om Gryning Vård och den utveckling organisationen har 
genomgått sedan 2015. Verksamheten är numera i ekonomisk balans och man ser en positiv 
trend i bolaget.

Direktionen avtackade Jeanette Lämmel som lämnade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 
mars. Martin Carling tackade för ett väl genomfört uppdrag och ett mycket gott samarbete och 
önskade Jeanette lycka till.

Jag vill framföra mitt varma TACK till direktionen för ett fint tal av Martin, en underbar 
vårbukett, Lotta Klemming-boken och presentkortet till GöteborgsOperan. Det blir mycket 
trevligt att se fram emot! Verkligen roligt! Tack än en gång för ett gott samarbete! 
På återseende!

Jeanette

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 30 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 50 Nästa möte

Arbetsutskottet den 28 april. Nästa direktionsmöte den 12 maj digitalt på Teams.

Ärenden enligt årshjul:

Tema: Kompetensförsörjning och utbildning
Revision Årsredovisning 2021
Rapportering avslutade projekt
DKR

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 

Mötet avslutades med information från Västflyg och rundvandring på flygplatsen.
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Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 



 

 

Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

 
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna  
 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

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

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP).  

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/sip-riktlinje-och-bilagor/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/avvikelsehantering/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3cbc4c62-01f2-4cd4-8652-0bfe8e943231/Riktlinje%20Hantering%20av%20oenighet%20p%c3%a5%20regional%20niv%c3%a5%20V%c3%a5rdsamverkan%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

B.1  Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
12 kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

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

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

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

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

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.7 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

* L Ä S  M E R  
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/368f514e-3911-4cb9-b912-c6b3da9fe4ea/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardsamverkan.se/omraden/egenvardsrutin/
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Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

B.8 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97c652b2-0bd0-4c67-b0e6-020b90617187/Riktlinje%20F%c3%b6rvaring%20och%20transport%20av%20avlidna%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen%20och%20l%c3%a4nets%20kommuner.pdf?a=false&guest=true
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/


Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  

 
Sida | 15  

 

B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

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

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser.  

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 
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 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och 
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, 
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar 
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst 
ansvar är dock gemensamt för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det 
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument 
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den 
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  

https://www.vardochinsats.se/
https://kunskapsguiden.se/
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar 
och behov av anpassning 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

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

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska 
utföras.  

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 11  

 

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRATEGI 

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 

 
  



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 1  

 

Innehåll 
1 Inledning: Tillsammans för en hållbar omställning till en god och nära vård .......... 2 

2 Begreppet god och nära vård ............................................................................................ 3 

3 Varför behövs en omställning för en god och nära vård? ........................................... 3 

3.1 Utmaningar inom demografin ................................................................................... 3 
3.2 Bristande samordning ................................................................................................. 3 
3.3 Ekonomi ......................................................................................................................... 4 

4 Syfte ......................................................................................................................................... 4 

5 Parter ....................................................................................................................................... 5 

6 Giltighetstid ............................................................................................................................ 5 

7 Målbild Västra Götaland ...................................................................................................... 5 

8 Prioriterade målgrupper ..................................................................................................... 6 

9 Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan.................................. 6 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser................................................... 6 
9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt ................................................................... 7 
9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen ........................ 8 
9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen .............................. 8 

9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt ............................................................. 9 

9.4.2 Fast omsorgskontakt .............................................................................................. 9 

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP ........................................................................... 9 

9.4.4 Patientkontrakt ........................................................................................................ 9 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering ............................................. 9 
9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet ................................. 10 

10 Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan ................................................... 10 

10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik .......................................................................... 11 
10.2 Gemensam vårdinformation ................................................................................... 11 
10.3 Kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan ............................... 11 
10.4 Kompetensförsörjning .............................................................................................. 12 
10.5 Verksamhetsutveckling och implementering ...................................................... 12 

11 Gemensamt ansvar - Ledning och styrning .............................................................. 13 

12 Från Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård till 
genomförande ............................................................................................................................... 13 

13 Länsgemensam uppföljning och analys ...................................................................... 14 

  



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 5  

 

Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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§ 138 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Diarienummer RS 2022-00968 

Beslut 
1. Regionfullmäktige beslutar för egen del att ställa sig bakom Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård, med giltighet från den 
1 januari 2023.  

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i 
uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 
som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 
vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande. 

Utöver den länsgemensamma strategin finns ett lagstadgat avtal, hälso- och 
sjukvårdsavtalet, med tillhörande överenskommelser, som reglerar 
ansvarsförhållandet inom olika delar i samverkansområdet. 

Samrådsorgan (SRO) har den 24 februari 2022 ställt sig bakom färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård, och rekommenderar samtliga 
huvudmän att var för sig anta färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 
vård. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 124 

 Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-08 

 Färdplan och länsgemensam strategi för god och nära vård 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2022-03-30 § 80 

Yrkanden på sammanträdet 
Helén Eliasson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
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Skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Samtliga sjukhusstyrelser  
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder  
 Samrådsorgan, SRO  
 Västkom 
 Samtliga kommuner i regionen 
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KS § 132 Utökad budgetram för Socialnämnden 
Ärende: KS/2021-0189 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att komplettera och utöka Socialnämndens ram med 8,6 mnkr. avseende 
volymökningar inom hemtjänsten och för: 

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har genom två beslut äskat om en utökad budgetram för 2022 på 
tillsammans 10 mnkr., 5 mnkr. i varje beslut. Det har genom arbete i förvaltningen 
synliggjorts att vissa kostnader har uteblivit och behovet har sjunkit något. I 
prognosen knuten till tertialbokslutet har underskottet estimerats till 8,6 mnkr. 
för 2022.  

Socialnämnden bör ha rimliga förutsättningar för att lösa sitt uppdrag och 
kommunledningsförvaltningen förslår därför att nämndens budgetram utökas 
med 8,6 mnkr. för att uppnå en budget i balans. 

Orsaken till dagens situation beror på att omsorgsbehoven hos brukarna inom 
Socialnämndens ansvarsområde kommer att öka. Ökningen är redan nu synlig i 
verksamheten vilket medför att nämnden inte inom ram klarar av att finansiera 
ovanstående kostnadsökningar. Andelen personer över 80 år är den åldersgrupp 
som påverkar beviljade timmar mest. Under åren 2015-2022 så har antalet 
personer som är 80 år och äldre ökat med 102 personer. Under 2022-2024 
förväntas ökningen bli lika stor, det vill säga, antalet 80 år och äldre ökar nu med 
lika många på 2 år som tidigare på 7 år. Utöver detta sker även förändringen mot 
nära vård vilket innebär att alltmer vård kommer att ges i hemmen, det vill säga 
att individen kan få betydande mer sjukvård i hemmet istället för att vara på 
sjukhus. Denna förändring kommer att fortsätta och kommer också att påverka 
antalet beviljade timmar för hemtjänsten att utföra. 

Socialnämnden har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ budgetpåverkan 
2021 som förväntas öka under 2022. Anledningen till att volymökningen inte 
lyftes i samband med budget 2022 härrör till att ökningen kom sent på året och 
initialt inte förväntades bestå. Antalet beviljade timmar fluktuerar normalt från 
månad till månad men tydliga ökningar skedde, dels i juni-augusti (redovisas i 
statistiken i september), dels november/december (redovisas i statistiken i 
januari). Den nergång som brukar komma efter stora ökningar uteblev. Detta 
bedömdes vara pandemirelaterat då många brukare väntat med att ansöka om 
stöd. Under januari inledde förvaltningen en dialog med arbetsutskott och i början 
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av februari fördes dialog om situationen på ett extrainsatt KSAU om hur den 
ökade kostnaden för volymökningarna skulle hanteras. 

I nedan bild framgår antalet beviljade timmar i Hemtjänsten inklusive HSL-timmar, 
det vill säga insatser som delegerats från Hemsjukvårdens sjuksköterskor till 
undersköterskor i Hemtjänsten, för hela 2021. 

 
Socialnämnden har budget för att utföra i genomsnitt 5 500 beviljade timmar i 
månaden. Den nuvarande prognosen gör gällande att cirka 6 400 beviljade timmar 
i månaden kommer behöva utföras under 2022. Differensen om cirka 900 timmar 
per månad, eller cirka 11 000 timmar på helår, beräknas leda till en 
budgetavvikelse om 5,0 mnkr. Som en referens leder en volymökning på 100 
timmar i månaden till en merkostnad på närmare 550 tkr på helår.  

 
Förvaltningen bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån på 
beviljade timmar kommer hålla i sig.  

Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att sänka 
sjukfrånvaron. 

Dessutom har nämnden har fått krav ställda till sig från tillsynsmyndigheten 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att nattbemanningen på det särskilda 
boendet Jägaren inte uppfyller lagens krav på tillsyn och säkerhet för brukare. 
Som en konsekvens av detta behöver nämnden utöka bemanningen på natt med 
en person vilket på årsbasis motsvarar 2,0 årsarbetare till en kostnad av 1,35 
mnkr/år.  

Strömstad fick till följd av pandemin covid-19 en kraftigt ökad arbetslöshet. 
Arbetslösheten är på väg neråt men behoven hos dem som står allra längst från 
arbetsmarknaden kvarstår och dessa individer riskerar att uppbära 
försörjningsstöd under en längre period om inga insatser ges. Förvaltningen såg 
att arbetsmarknadskonsulenterna som fanns under 2021 gjorde att individerna 
snabbare kom ut i egen försörjning. Syftet är att fortsätta stötta individer i att 
komma ut i egen försörjning och förkorta tiden som en individ befinner sig i 
försörjningsstöd. Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
motsvarande en kostnad av 0,75 mnkr/år.  

Mini-Maria är en integrerad mottagning där kommun och region erbjuder 
samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och deras 
anhöriga. Den bärande tanken med en Fyrbodalgemensam mottagning är att alla 
resurser ska finnas samlade och på så sätt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till 
den unge på ett samlat sätt. För att möta målgruppen med dessa behov ses denna 
insats som viktig då insatsen saknas idag. Finansiering av Mini-Maria är 0,2 
mnkr/år.  

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

Beviljad tid inkl. HSL 5 352 4 720 5 230 4 977 5 061 5 107 5 762 6 121 6 124 6 136 6 053 6 685 67 327

2022 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Prognostiserade timmar inkl HSL 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 76 992
Budget 2022 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66 000
Differans -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -10 992
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Förvaltningen har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ budgetpåverkan 
2021 och detta förväntas kvarstå under 2022. Prognosen på antalet beviljade 
timmar avviker cirka 20 % mot budget. Förvaltningen bedömer, utifrån den 
demografiska utvecklingen, att nivån på beviljade timmar kommer hålla i sig. 
Förvaltningen fortsätter arbeta vidare med analysen av ökningen och lyfter detta 
som ett ärende under mars månad. Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt 
med att nå måltalen gällande brukartider samt pågående insatser avseende 
arbetsmiljön i syfte att sänka sjukfrånvaron. Då behovet ökat hos brukarna krävs 
mer personal för att utföra insatserna, vilket redan nu kräver större lokaler för att 
tillgodose en god arbetsmiljö. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,7 
mnkr. 

Under föregående år ökade antalet externa placeringar inom socialpsykiatrin. 
Finansieringen för befintliga placeringar fördelas i dagsläget mellan budget i 
ordinarie ram, migrationsmedel samt centralt avsatta medel på 
finansförvaltningen. Kring årsskiftet har ytterligare placeringar beviljats vilka 
förväntas kvarstå under lång tid. Kostnaden för dessa bedöms vara på 
sammanlagt 2,0 mnkr per år, vilket inte kan finansieras inom ordinarie ram.  

Förvaltningen ser även ökade kostnader relaterat till pandemin så som 
skyddsmateriell, ökad sjukfrånvaro, arbetskläder men dessa kostnader är än så 
länge svårbedömda, därav är de inte medräknade. 

Beslutsunderlag 
Beslut SN §32 SN/2022-0005 daterat 2022-02-24 
Beslut SN §40 SN/2022-0005 daterat 2022-03-24 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 av ekonomichef Carsten Sörlie 
IVO begäran om komplettering 
Socialnämndens beslut § 11 Tillsyn Jägaren komplettering 
Resultat arbetsmarknadsstöd 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 signerad verksamhetschef Anna Almen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-15 § 164 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att komplettera och utöka Socialnämndens ram med 8,6 mnkr. avseende 
volymökningar inom hemtjänsten och för: 

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

Beslutet skickas till 
KS Diarie
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 KS/2021-0189 

KSau § 164 Utökad budgetram för Socialnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att komplettera och utöka Socialnämndens ram med 8,6 mnkr. avseende 
volymökningar inom hemtjänsten och för: 

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har genom två beslut äskat om en utökad budgetram för 2022 på 
tillsammans 10 mnkr., 5 mnkr. i varje beslut. Det har genom arbete i förvaltningen 
synliggjorts att vissa kostnader har uteblivit och behovet har sjunkit något. I 
prognosen knuten till tertialbokslutet har underskottet estimerats till 8,6 mnkr. 
för 2022.  

Socialnämnden bör ha rimliga förutsättningar för att lösa sitt uppdrag och 
kommunledningsförvaltningen förslår därför att nämndens budgetram utökas 
med 8,6 mnkr. för att uppnå en budget i balans. 

Orsaken till dagens situation beror på att omsorgsbehoven hos brukarna inom 
Socialnämndens ansvarsområde kommer att öka. Ökningen är redan nu synlig i 
verksamheten vilket medför att nämnden inte inom ram klarar av att finansiera 
ovanstående kostnadsökningar. Andelen personer över 80 år är den åldersgrupp 
som påverkar beviljade timmar mest. Under åren 2015-2022 så har antalet 
personer som är 80 år och äldre ökat med 102 personer. Under 2022-2024 
förväntas ökningen bli lika stor, det vill säga, antalet 80 år och äldre ökar nu med 
lika många på 2 år som tidigare på 7 år. Utöver detta sker även förändringen mot 
nära vård vilket innebär att alltmer vård kommer att ges i hemmen, det vill säga 
att individen kan få betydande mer sjukvård i hemmet istället för att vara på 
sjukhus. Denna förändring kommer att fortsätta och kommer också att påverka 
antalet beviljade timmar för hemtjänsten att utföra. 

Socialnämnden har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ budgetpåverkan 
2021 som förväntas öka under 2022. Anledningen till att volymökningen inte 
lyftes i samband med budget 2022 härrör till att ökningen kom sent på året och 
initialt inte förväntades bestå. Antalet beviljade timmar fluktuerar normalt från 
månad till månad men tydliga ökningar skedde, dels i juni-augusti (redovisas i 
statistiken i september), dels november/december (redovisas i statistiken i 
januari). Den nergång som brukar komma efter stora ökningar uteblev. Detta 
bedömdes vara pandemirelaterat då många brukare väntat med att ansöka om 
stöd. Under januari inledde förvaltningen en dialog med arbetsutskott och i början 
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av februari fördes dialog om situationen på ett extrainsatt KSAU om hur den 
ökade kostnaden för volymökningarna skulle hanteras. 

I nedan bild framgår antalet beviljade timmar i Hemtjänsten inklusive HSL-timmar, 
det vill säga insatser som delegerats från Hemsjukvårdens sjuksköterskor till 
undersköterskor i Hemtjänsten, för hela 2021. 

 
Socialnämnden har budget för att utföra i genomsnitt 5 500 beviljade timmar i 
månaden. Den nuvarande prognosen gör gällande att cirka 6 400 beviljade timmar 
i månaden kommer behöva utföras under 2022. Differensen om cirka 900 timmar 
per månad, eller cirka 11 000 timmar på helår, beräknas leda till en 
budgetavvikelse om 5,0 mnkr. Som en referens leder en volymökning på 100 
timmar i månaden till en merkostnad på närmare 550 tkr på helår.  

 
Förvaltningen bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån på 
beviljade timmar kommer hålla i sig.  

Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att sänka 
sjukfrånvaron. 

Dessutom har nämnden har fått krav ställda till sig från tillsynsmyndigheten 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att nattbemanningen på det särskilda 
boendet Jägaren inte uppfyller lagens krav på tillsyn och säkerhet för brukare. 
Som en konsekvens av detta behöver nämnden utöka bemanningen på natt med 
en person vilket på årsbasis motsvarar 2,0 årsarbetare till en kostnad av 1,35 
mnkr/år.  

Strömstad fick till följd av pandemin covid-19 en kraftigt ökad arbetslöshet. 
Arbetslösheten är på väg neråt men behoven hos dem som står allra längst från 
arbetsmarknaden kvarstår och dessa individer riskerar att uppbära 
försörjningsstöd under en längre period om inga insatser ges. Förvaltningen såg 
att arbetsmarknadskonsulenterna som fanns under 2021 gjorde att individerna 
snabbare kom ut i egen försörjning. Syftet är att fortsätta stötta individer i att 
komma ut i egen försörjning och förkorta tiden som en individ befinner sig i 
försörjningsstöd. Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
motsvarande en kostnad av 0,75 mnkr/år.  

Mini-Maria är en integrerad mottagning där kommun och region erbjuder 
samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och deras 
anhöriga. Den bärande tanken med en Fyrbodalgemensam mottagning är att alla 
resurser ska finnas samlade och på så sätt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till 
den unge på ett samlat sätt. För att möta målgruppen med dessa behov ses denna 
insats som viktig då insatsen saknas idag. Finansiering av Mini-Maria är 0,2 
mnkr/år.  

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

Beviljad tid inkl. HSL 5 352 4 720 5 230 4 977 5 061 5 107 5 762 6 121 6 124 6 136 6 053 6 685 67 327

2022 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Prognostiserade timmar inkl HSL 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 76 992
Budget 2022 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66 000
Differans -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -10 992
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Förvaltningen har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ budgetpåverkan 
2021 och detta förväntas kvarstå under 2022. Prognosen på antalet beviljade 
timmar avviker cirka 20 % mot budget. Förvaltningen bedömer, utifrån den 
demografiska utvecklingen, att nivån på beviljade timmar kommer hålla i sig. 
Förvaltningen fortsätter arbeta vidare med analysen av ökningen och lyfter detta 
som ett ärende under mars månad. Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt 
med att nå måltalen gällande brukartider samt pågående insatser avseende 
arbetsmiljön i syfte att sänka sjukfrånvaron. Då behovet ökat hos brukarna krävs 
mer personal för att utföra insatserna, vilket redan nu kräver större lokaler för att 
tillgodose en god arbetsmiljö. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,7 
mnkr. 

Under föregående år ökade antalet externa placeringar inom socialpsykiatrin. 
Finansieringen för befintliga placeringar fördelas i dagsläget mellan budget i 
ordinarie ram, migrationsmedel samt centralt avsatta medel på 
finansförvaltningen. Kring årsskiftet har ytterligare placeringar beviljats vilka 
förväntas kvarstå under lång tid. Kostnaden för dessa bedöms vara på 
sammanlagt 2,0 mnkr per år, vilket inte kan finansieras inom ordinarie ram.  

Förvaltningen ser även ökade kostnader relaterat till pandemin så som 
skyddsmateriell, ökad sjukfrånvaro, arbetskläder men dessa kostnader är än så 
länge svårbedömda, därav är de inte medräknade. 

Beslutsunderlag 
Beslut SN §32 SN/2022-0005 daterat 2022-02-24 
Beslut SN §40 SN/2022-0005 daterat 2022-03-24 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 av ekonomichef Carsten Sörlie 
IVO begäran om komplettering 
Socialnämndens beslut § 11 Tillsyn Jägaren komplettering 
Resultat arbetsmarknadsstöd 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 signerad verksamhetschef Anna Almen 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att komplettera och utöka Socialnämndens ram med 8,6 mnkr. avseende 
volymökningar inom hemtjänsten och för: 

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 
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Beslutet skickas till 
SN Diarie 
Malin Holm 
Carina Dalenius 
KS Diarie



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-06-10 Ärende: KS/2021-0189 
KS - Ekonomiavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Äskande om ramökning budget 2022 för Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att komplettera och utöka Socialnämndens ram med 8,6 mnkr. avseende 
volymökningar inom hemtjänsten och för: 

 Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 

 Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 

 Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 

 Placeringar Socialpsykiatri 

 Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har genom två beslut äskat om en utökad budgetram för 
2022 på tillsammans 10 mnkr., 5 mnkr. i varje beslut. Det har genom arbete 
i förvaltningen synliggjorts att vissa kostnader har uteblivit och behovet har 
sjunkit något. I prognosen kopplat till tertialbokslutet har underskottet 
estimerats till 8,6 mnkr. för 2022.  

Socialnämnden bör ha rimliga förutsättningar för att lösa sitt uppdrag och 
kommunledningsförvaltningen förslår därför att nämndens budgetram 
utökas med 8,6 mnkr. för att uppnå en budget i balans. 

Orsaken till dagens situation beror på att omsorgsbehoven hos brukarna 
inom Socialnämndens ansvarsområde kommer att öka. Ökningen är redan 
nu synlig i verksamheten vilket medför att nämnden inte inom ram klarar 
av att finansiera ovanstående kostnadsökningar. Andelen personer över 80 
år är den åldersgrupp som påverkar beviljade timmar mest. Under åren 
2015-2022 så har antalet personer som är 80 år och äldre ökat med 102 
personer. Under 2022-2024 förväntas ökningen bli lika stor, det vill säga, 
antalet 80 år och äldre ökar nu med lika många på 2 år som tidigare på 7 
år. Utöver detta sker även förändringen mot nära vård vilket innebär att 
alltmer vård kommer att ges i hemmen, det vill säga att individen kan få 
betydande mer sjukvård i hemmet istället för att vara på sjukhus. Denna 
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förändring kommer att fortsätta och kommer också att påverka antalet 
beviljade timmar för hemtjänsten att utföra. 

Socialnämnden har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande 
antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ 
budgetpåverkan 2021 som förväntas öka under 2022. Anledningen till att 
volymökningen inte lyftes i samband med budget 2022 härrör till att 
ökningen kom sent på året och initialt inte förväntades bestå. Antalet 
beviljade timmar fluktuerar normalt från månad till månad men tydliga 
ökningar skedde, dels i juni-augusti (redovisas i statistiken i september), 
dels november/december (redovisas i statistiken i januari). Den nergång 
som brukar komma efter stora ökningar uteblev. Detta bedömdes vara 
pandemirelaterat då många brukare väntat med att ansöka om stöd. Under 
januari inledde förvaltningen en dialog med arbetsutskott och i början av 
februari fördes dialog om situationen på ett extrainsatt KSAU om hur den 
ökade kostnaden för volymökningarna skulle hanteras. 

I nedan bild framgår antalet beviljade timmar i Hemtjänsten inklusive HSL-
timmar, det vill säga insatser som delegerats från Hemsjukvårdens 
sjuksköterskor till undersköterskor i Hemtjänsten, för hela 2021. 

 
Socialnämnden har budget för att utföra i genomsnitt 5 500 beviljade 
timmar i månaden. Den nuvarande prognosen gör gällande att cirka 6 400 
beviljade timmar i månaden kommer behöva utföras under 2022. 
Differensen om cirka 900 timmar per månad, eller cirka 11 000 timmar på 
helår, beräknas leda till en budgetavvikelse om 5,0 mnkr. Som en referens 
leder en volymökning på 100 timmar i månaden till en merkostnad på 
närmare 550 tkr på helår.  

 
Förvaltningen bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån 
på beviljade timmar kommer hålla i sig.   

Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att sänka 
sjukfrånvaron. 

Dessutom har nämnden har fått krav ställda till sig från 
tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att 
nattbemanningen på det särskilda boendet Jägaren inte uppfyller lagens 
krav på tillsyn och säkerhet för brukare. Som en konsekvens av detta 
behöver nämnden utöka bemanningen på natt med en person vilket på 
årsbasis motsvarar 2,0 årsarbetare till en kostnad av 1,35 mnkr/år.  

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

Beviljad tid inkl. HSL 5 352 4 720 5 230 4 977 5 061 5 107 5 762 6 121 6 124 6 136 6 053 6 685 67 327

2022 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Prognostiserade timmar inkl HSL 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 76 992
Budget 2022 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66 000
Differans -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -916 -10 992
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Strömstad fick till följd av pandemin covid-19 en kraftigt ökad arbetslöshet. 
Arbetslösheten är på väg neråt men behoven hos dem som står allra längst 
från arbetsmarknaden kvarstår och dessa individer riskerar att uppbära 
försörjningsstöd under en längre period om inga insatser ges. 
Förvaltningen såg att arbetsmarknadskonsulenterna som fanns under 2021 
gjorde att individerna snabbare kom ut i egen försörjning. Syftet är att 
fortsätta stötta individer i att komma ut i egen försörjning och förkorta 
tiden som en individ befinner sig i försörjningsstöd. Fortsatt finansiering av 
en arbetsmarknadskonsulent motsvarande en kostnad av 0,75 mnkr/år.  

Mini-Maria är en integrerad mottagning där kommun och region erbjuder 
samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och 
deras anhöriga. Den bärande tanken med en Fyrbodalgemensam 
mottagning är att alla resurser ska finnas samlade och på så sätt kunna 
erbjuda rätt stöd och hjälp till den unge på ett samlat sätt. För att möta 
målgruppen med dessa behov ses denna insats som viktig då insatsen 
saknas idag. Finansiering av Mini-Maria är 0,2 mnkr/år.  

Förvaltningen har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande 
antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ 
budgetpåverkan 2021 och detta förväntas kvarstå under 2022. Prognosen 
på antalet beviljade timmar avviker cirka 20 % mot budget. Förvaltningen 
bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån på beviljade 
timmar kommer hålla i sig. Förvaltningen fortsätter arbeta vidare med 
analysen av ökningen och lyfter detta som ett ärende under mars månad. 
Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att sänka 
sjukfrånvaron. Då behovet ökat hos brukarna krävs mer personal för att 
utföra insatserna, vilket redan nu kräver större lokaler för att tillgodose en 
god arbetsmiljö. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,7 mnkr. 

Under föregående år ökade antalet externa placeringar inom 
socialpsykiatrin. Finansieringen för befintliga placeringar fördelas i 
dagsläget mellan budget i ordinarie ram, migrationsmedel samt centralt 
avsatta medel på finansförvaltningen. Kring årsskiftet har ytterligare 
placeringar beviljats vilka förväntas kvarstå under lång tid. Kostnaden för 
dessa bedöms vara på sammanlagt 2,0 mnkr per år, vilket inte kan 
finansieras inom ordinarie ram.  

Förvaltningen ser även ökade kostnader relaterat till pandemin så som 
skyddsmateriell, ökad sjukfrånvaro, arbetskläder men dessa kostnader är 
än så länge svårbedömda, därav är de inte medräknade. 
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Perspektiv 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
En ramökning i nämnden kommer påverka kommunens resultat med en 
motsvarande resultatminskning. Ny information runt hamnverksamhetens 
intäkter tyder på en högre intäkt än den lagt till grund i budget och som därför 
långt på väg kan komma kompensera för den extra kostnaden. Därför försvagar 
detta inte kommunens resultatprognos med mer än max. 2 mnkr. och målet om 
god ekonomisk hushållning kommer även efter en ändring av ram kunde uppnås. 

Beslutsunderlag 
Beslut SN §32 SN/2022-0005 daterat 2022-02-24 
Beslut SN §40 SN/2022-0005 daterat 2022-03-24 
Denna tjänsteskrivelse 
IVO begäran om komplettering 
Socialnämndens beslut § 11 Tillsyn Jägaren komplettering 
Resultat arbetsmarknadsstöd 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 signerad verksamhetschef Anna Almen 
 
  

Carsten Sörlie 
Ekonomi- och IT-chef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS Diarie 
SN Diarie 
Malin Holm 
Carina Dalenius



Äskanden efter budgetdialogen inför budget 2023 (tkr)
Nämnd Beskrivning Planerad förändring Flytt av verksamhet Nya äskanden
Tekniska nämnden Övertagande av posthantering från KS (flytt av ram) 300

Ökade driftkostnader, asfalt 1 000
BUN Ökat elevantal IKE 4 800

Minskat statsstöd lärarlönelyftet 1 700
Förändrade lagkrav, nyanställningar 1 000
Utvecklingsmedel för måluppfyllelse gymnasiet 1 200
Utvecklingsmedel för måluppfyllelse legitimerad personal 700
Lönegap 1 500
Bussersättning vid implementering kultur och fritid 500
Kostnadsökning livsmedel (30%) 3 000

Socialnämnden Kostnadsökningar FVM 1 000
Kostnadsökningar Ej FVM 11 834
Besparingar & effektiviseringar -7 610

KS Kris & säkerhet 1 000
Utvecklingsarena 750 150
Digitalisering 750 750
Kompetensförsörjning 1 400
Övertagande av posthantering från KS (flytt av ram) -300
Controller 700

MBN Personal & beredskap räddningstjänsten 300
Civilt försvar 200
Lokalförändringar 300

Summering 12 524 0 14 400



halvår



  

   

 

BILAGA 1 
Reviderad tidplan fortsatt budgetprocess 

23 mars – Budgetberedningen beslutar om planeringsförutsättningar 

29 april – Sista dag för nämnder att inkomma med förslag till korrigeringar att etappmål för 2023-2024.  

23 maj – Inlämning av politiskt behandlat underlag till budgetdialog 

30-31 maj – Budgetdialog med nämnder och ägardialog med kommunala bolag 

På budgetdialogen ska samtliga nämnder och bolag presentera hur förvaltningen med tilldelad budgetram 
kommer att arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade mål.  
 
Mallar för presentation tillhandahålls av ekonomiavdelningen.  
 
1 juni – Beslut om etappmål för 2023-2024 i kommunstyrelsen 
 
16 juni – Budgetsamråd med politiska grupperingar 
Dialog kring de behov och verksamhetsförändringar som framkommit i budgetdialogen.  
 
21 juni – Beslut om etappmål för 2023-2024 i kommunfullmäktige. 
 
29 september – Sista dag för nämnder och bolagsstyrelser att skicka in politiskt behandlade 
budgetskrivelser till kommunstyrelsens diarie.  
 
Bolag och nämnder ska via diariet inkomma med politiskt behandlade budgetskrivelser senast 29:e 
september. Dessa ska följa anvisningarna och innehålla förslag till uppdaterade nämndmål kopplade till 
kommunfullmäktiges etappmål, översiktlig verksamhetsplan, fördelning av driftbudget samt underlag till 
investeringsbudget och exploateringsplan i förekommande fall. I investeringsbudgeten skall varje enskild 
investering specificeras med förväntat utfall. Mallar till budgetskrivelserna tillhandahålls av 
ekonomiavdelningen.  
 
12 oktober – Beslut om kommunalskattesats och ramar i kommunstyrelsens arbetsutskott 

26 oktober – Beslut om kommunalskattesats och ramar i kommunstyrelsen 

17 november – Beslut om kommunalskattesats i kommunfullmäktige 

16 november – Beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026 i kommunstyrelsens arbetsutskott 

30 november – Beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026 i kommunstyrelsen 

15 december - Beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026 i kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 24 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
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SN § 32  Dnr SN/2022-0005 
SN AU § 27 
 
Budget 2022 
 
Socialnämnden beslutar 
att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja utökad ram motsvarande 5,0 
mnkr till Socialnämnden för  

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån prognoser av demografin samt pandemin covid-19 har det 
framkommit att behoven hos brukarna inom Socialnämndens 
ansvarsområde kommer att öka. Ökningen av behov är nu synlig i 
verksamheten vilket medför att nämnden inte inom ram klarar av att 
finansiera ovanstående kostnadsökningar. 
 
Nämnden har fått krav ställda till sig från tillsynsmyndigheten 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att nattbemanningen på det 
särskilda boendet Jägaren inte uppfyller lagens krav på tillsyn och säkerhet 
för brukare. Som en konsekvens av detta behöver nämnden utöka 
bemanningen på natt med en person vilket på årsbasis motsvarar 2,0 
årsarbetare till en kostnad av 1,35 mnkr/år.  
 
Strömstad fick till följd av pandemin covid-19 en kraftigt ökad 
arbetslöshet. Arbetslösheten är på väg neråt men behoven hos dem som 
står allra längst från arbetsmarknaden kvarstår och dessa individer riskerar 
att uppbära försörjningsstöd under en längre period om inga insatser ges. 
Förvaltningen såg att arbetsmarknadskonsulenterna som fanns under 
2021 gjorde att individerna snabbare kom ut i egen försörjning. Syftet är 
att fortsätta stötta individer i att komma ut i egen försörjning och förkorta 

http://www.stromstad.se/
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tiden som en individ befinner sig i försörjningsstöd. Fortsatt finansiering av 
en arbetsmarknadskonsulent motsvarande en kostnad av 0,75 mnkr/år.  
Mini-Maria är en integrerad mottagning där kommun och region erbjuder 
samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och 
deras anhöriga. Den bärande tanken med en Fyrbodalgemensam 
mottagning är att alla resurser ska finnas samlade och på så sätt kunna 
erbjuda rätt stöd och hjälp till den unge på ett samlat sätt. För att möta 
målgruppen med dessa behov ses denna insats som viktig då insatsen 
saknas idag. Finansiering av Mini-Maria är 0,2 mnkr/år. 
 
Förvaltningen har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande 
antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ 
budgetpåverkan 2021 och detta förväntas kvarstå under 2022. Prognosen 
på antalet beviljade timmar avviker cirka 20 % mot budget. Förvaltningen 
bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån på beviljade 
timmar kommer hålla i sig. Förvaltningen fortsätter arbeta vidare med 
analysen av ökningen och lyfter detta som ett ärende under mars månad. 
Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att 
sänka sjukfrånvaron. Då behovet ökat hos brukarna krävs mer personal för 
att utföra insatserna, vilket redan nu kräver större lokaler för att tillgodose 
en god arbetsmiljö. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,7 mnkr. 
 
Under föregående år ökade antalet externa placeringar inom 
socialpsykiatrin. Finansieringen för befintliga placeringar fördelas i 
dagsläget mellan budget i ordinarie ram, migrationsmedel samt centralt 
avsatta medel på finansförvaltningen. Kring årsskiftet har ytterligare 
placeringar beviljats vilka förväntas kvarstå under lång tid. Kostnaden för 
dessa bedöms vara på sammanlagt 2,0 mnkr per år, vilket inte kan 
finansieras inom ordinarie ram.  
 
Förvaltningen ser även ökade kostnader relaterat till pandemin så som 
skyddsmateriell, ökad sjukfrånvaro, arbetskläder men dessa kostnader är 
än så länge svårbedömda, därav är de inte medräknade. 
 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke. 
IVO begäran om komplettering 
Socialnämndens beslut § 11 Tillsyn Jägaren komplettering 
Resultat arbetsmarknadsstöd 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 signerad verksamhetschef Anna 
Almen 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja utökad ram motsvarande 5,0 
mnkr till Socialnämnden för  

• Utökad nattbemanning till Jägarens särskilda boende 
• Fortsatt finansiering av en arbetsmarknadskonsulent 
• Finansiering för deltagande i gemensam Mini-Maria i Fyrbodal 
• Placeringar Socialpsykiatri 
• Lokalkostnader relaterat till ökade volymer Insatser i Hemmet 

 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Dennis Arvidsson, KS diarie 

 
 
  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 av 21 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SN § 40 Dnr SN/2021-0005 
SN AU § 45 

Budget 2022 – behov insatser i hemmet 

Socialnämnden beslutar 
att återremittera ärendet för att ändra belopp till att gälla endast 
volymökningar inom hemtjänsten 

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut på sitt sammanträde 
2022-04-04

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån prognoser av demografin har det framkommit att behoven hos 
brukarna inom Socialnämndens ansvarsområde kommer att öka. Ökningen 
av behov är nu synlig i verksamheten vilket medför att nämnden inte inom 
ram klarar av att finansiera ovanstående kostnadsökningar. Andelen 
personer över 80 år är den åldersgrupp som påverkar beviljade timmar 
mest. Under åren 2015-2022 så ökar antalet personer som är 80 år och 
äldre med 102 personer. Under 2022-2024 så är ökningen lika stor, det vill 
säga, antalet 80 år och äldre ökar nu lika många på 2 år som tidigare på 7 
år. Utöver detta så är även förändringen mot nära vård. Allt mer vård kan 
ges och ges i hemmen vilket innebär att individen kan få betydande mer 
sjukvård i hemmet istället för att vara på sjukhus. Denna förändring 
kommer att fortsätta och kommer också att påverka antalet beviljade 
timmar för hemtjänsten. 

Socialnämnden har det senaste halvåret noterat en kraftig ökning gällande 
antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Detta ledde till en negativ 
budgetpåverkan 2021 och denna förväntas öka under 2022. Prognosen på 
antalet beviljade timmar avviker cirka 17 % mot budget. Förvaltningen 
bedömer, utifrån den demografiska utvecklingen, att nivån på beviljade 
timmar kommer hålla i sig.   

Utöver detta så arbetar förvaltningen aktivt med att nå måltalen gällande 
brukartider samt pågående insatser avseende arbetsmiljön i syfte att 
sänka sjukfrånvaron.  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 av 21 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

Då stora volymökningar väntas under de närmsta åren planerar 
förvaltningen för en genomlysning utifrån nuvarande situation samt hur 
verksamheten skall anpassas på bästa sätt för att klara de kommande 
behoven.  

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att bevilja utökad ram motsvarande 5,8 mnkr till Socialnämnden avseende 
volymökningar inom hemtjänsten 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att återremittera ärendet för att ändra belopp till att gälla endast 
volymökningar inom hemtjänsten 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut på sitt sammanträde 2022-
04-07 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 19 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022‐01‐27 

Justerandes sign  Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526‐190 00   
E‐postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

SN § 11  Dnr SN/2021‐0245 
SN AU § 13 

Tillsyn Jägaren ‐ komplettering 

Socialnämnden beslutar 
att anta yttrandet om tillsyn på Jägarens äldreboende såsom sitt eget och 
översända det till IVO 

Sammanfattning av ärendet 
IVO har bedömt att det är en brist vid Jägarens äldreboende i Strömstad 
att samtliga avdelningar där enskilda med demenssjukdom eller 
demensliknande tillstånd vistas inte är bemannade dygnet runt på ett 
sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och 
stödja dessa personer vid behov. Jägarens äldreboende har tre 
avdelningar med en avdelning på varje plan vilket försvårar när det gäller 
att ha uppsikt över flera avdelningar. Det är bemanningen nattetid som 
inte bedöms vara tillräcklig för att säkra en god kvalitet.  

Efter beslut i tillsynsärende (IVO Dnr 3.5.1‐34949/2021‐9) har 
socialnämnden yttrat sig till IVO i december 2021 och där beslutat att höja 
bemanningen nattetid på Jägaren från 2 till 3 personal, det vill säga en 
personal per våningsplan.  

2021‐12‐27 inkom begäran från IVO om komplettering kring hur nämnden 
kan säkerställa att ingen avdelning kommer lämnas obevakad i samband 
med insatser som kräver dubbelbemanning nattetid.  
Socialnämnden kompletterar den ökade bemanningen med en digital 
trygghetslösning, sensorer, som ger större trygghet för den enskilde 
jämfört med ytterligare höjning av bemanningen samtidigt som lösningen 
tillvaratar den personliga integriteten och ökar självständigheten för den 
boende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022‐01‐25 signerad verksamhetschef Joakim 
Möller 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 20 av 32 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022‐01‐27 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526‐190 00   
E‐postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

Bilaga 1: Svar på begärd komplettering i ärende med IVO Dnr 3.5.1‐
34949/2021‐9. 
Bilaga 2: Begäran om komplettering 2021‐12‐27 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrandet om tillsyn på Jägarens äldreboende såsom sitt eget och 
översända det till IVO 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, IVO 

 
   



2 personer
Samhall

Resultat arbetsmarknadsstöd
2021

200 personer har fått 
hjälp genom

arbetsmarknadsstöd

Av dessa var 50 
personer hänvisade 

från försörjningsstödet

27 av de 50 hade vid 
årets slut gått vidare till 

egen försörjning

8 personer
Extratjänst

3 personer
Studier

12 personer
Reguljära 

arbets-
marknaden

2 personer
Lönebidrag

AME

Resterande 150 personer har inte 
haft försörjningsstöd. Effekterna har 
inte följts upp men det är sannolikt 
att ett stort antal av personerna -
genom vägledning till utbildning, 

nya yrkesval eller alternativa 
tjänster - inte kommer vara i behov 

av försörjningsstöd i framtid
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Socialförvaltningen 2021-11-25 Ärende: SN/2021-0317 
Administrativ avdelning   
   
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 

 Socialnämnden 

Mini-Maria Fyrbodal 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden 
besluta 

att Strömstads kommun genom samfinansiering deltar i Mini-Maria Fyrbodal 
under förutsättning att täckning för kostnaden beviljas av budgetberedningen 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2018 pågår en utredning att få till stånd Mini-Maria mottagningar i 
Fyrbodal. Utredningen är nu färdig och ett förslag till hur ett införande av 
mottagningar skulle kunna gå till och till vilken kostnad kan nu presenteras till 
socialnämnd i december som då får ta ställning till om Strömstads kommun bör 
delta eller inte.  

Mini-Maria är ett koncept för integrerad mottagning där kommun och region 
erbjuder samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och 
deras anhöriga. På en Mini-Mariamottagning arbetar vanligtvis sjuksköterska från 
regionen tillsammans med socionom/behandlare från socialtjänsten, det är också 
vanligt att BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) medverkar stående eller har en nära 
koppling till mottagningen och att läkarkontakt finns upparbetad. Den bärande 
tanken med mottagningen är att alla resurser ska finnas samlade och på så sätt 
kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till den unge på ett samlat sätt.  

För att kunna möta lokala önskemål och behov förutsätts att Mini-Maria Fyrbodal 
har hög mobilitet och flexibilitet. Verksamheten föreslås vara en kombination av 
fasta och mobila mottagningar med utbudspunkter i samtliga kommuner i 
Fyrbodal.  
  
Fasta mottagningar föreslås ligga i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Tanum.  
  
Mellerud, Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Bengtsfors, Dals Ed, Åmål, 
Färgelanda och Orust föreslås bli bemannade via mobila utbudspunkter.  
 

Socialförvaltningen i Strömstad har en ändamålsenlig och välfungerade 
verksamhet för målgruppen människor med etablerad missbruks- och 
beroendeproblematik. Resurserna för att arbeta förebyggande är dock mycket 
begränsade. I förslaget avseende ny socialtjänstlag är förebyggande arbete en av 
de bärande principerna och då målgruppen för minimaria är just de ungdomar 
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som ännu inte utvecklat allvarlig problematik, och deras anhöriga, skulle det enligt 
förvaltningen vara ett gott komplement till den verksamhet som bedrivs idag. 

I de ekonomiska beräkningar som tagits fram är den årliga kostnaden för 
Strömstad 187 347 kr. Denna kostnad kan dock inte finansieras inom ram, då de 
förebyggande resurser förvaltningen förfogar över redan idag är mycket 
begränsade. Förutsättningen för förvaltningens positiva ställningstagande är att 
medel tillförs. 

 

Ärendet 
Mini-Maria är ett koncept för integrerad mottagning där kommun och region 
erbjuder samordnade insatser till ungdomar med missbruk och psykisk ohälsa och 
deras anhöriga. På en Mini-Mariamottagning arbetar vanligtvis sjuksköterska från 
regionen tillsammans med socionom/behandlare från socialtjänsten, det är också 
vanligt att BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) medverkar stående eller har en nära 
koppling till mottagningen och att läkarkontakt finns upparbetad.  

Den bärande tanken med mottagningen är att alla resurser ska finnas samlade och 
på så sätt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till den unge på ett samlat sätt. Detta 
har visat sig vara framgångsrikt, forskning visar på mycket goda 
behandlingsresultat.   

  
Genom att slå samman resurserna i en och samma verksamhet kan man få ett 
bättre och mer effektivt resursanvändande som genererar mer än parterna har 
möjlighet att åstadkomma på egen hand. Mini-Maria minskar risken för 
dubbelarbete och verksamheten ger också samordningsvinster i form av 
direktkommunikation mellan huvudmännen. Mini-Mariamottagningar finns på allt 
fler ställen i landet. 

För att kunna möta lokala önskemål och behov förutsätts att Mini-Maria Fyrbodal 
har hög mobilitet och flexibilitet. Verksamheten föreslås vara en kombination av 
fasta och mobila mottagningar med utbudspunkter i samtliga kommuner i 
Fyrbodal.  
  
Fasta mottagningar föreslås ligga i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Tanum.  
  
Mellerud, Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Bengtsfors, Dals Ed, Åmål, 
Färgelanda och Orust föreslås bli bemannade via mobila utbudspunkter. 
Bemanningen i Strömstad beräknas utifrån befolkningsmängd handla om cirka 7 
tim/vecka. Restiden fördelas solidariskt mellan de deltagande kommunerna. 
 

Bakgrund Mini-Maria Fyrbodal  

Sedan november 2018 pågår en utredning via Fyrbodal kansliet kring att få 
tillstånd Mini-Maria mottagningar i Fyrbodal. En svårighet som behöver lösas är 
de stora geografiska avstånden då det är viktigt med geografisk närhet och 
tillgänglighet för att nå den tänkta målgruppen av ungdomar. För att lösa detta 
föreslås mobila enheter som kan bemanna på plats t.ex. en halvdag per vecka i 
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Strömstad samt att vissa fasta enheter ska finnas som kan erbjuda stöd via 
telefon/video måndag till fredag samt samordna personalen.  

I Fyrbodal finns drygt 27 000 ungdomar i åldrarna 13–21 år. I arbetet med 
uppstart av Mini-Maria Södra Älvsborg användes en beräkningsmodell för att få 
fram antalet förväntat aktuella ungdomar till deras verksamhet. 
Beräkningsmodellen baserades på besökarantalet hos Mini-Maria i Göteborg. 
Enligt den modellen kan 1,38 % av antalet ungdomar uppskattas vara aktuella 
inom Mini-Mariaverksamheten. Utifrån det resonemanget skulle följande läge 
vara aktuellt inom Fyrbodal:  
 
 

 
 
 
För Fyrbodals del handlar det om strax under 400 ungdomar per år som kan 
komma att bli aktuella för verksamheten, fördelat per kommun enligt ovan. 
 
Därtill kommer ett stort antal anhöriga som också förväntas eftersöka stöd hos 
verksamheten. Under föregående år sökte 1 250 personer stöd hos Mini-
Mariaverksamheten i Göteborg, varav 44 % utgjordes av anhöriga. Motsvarande 
situation i Fyrbodal skulle innebära att strax under 300 anhöriga också skulle 
komma att bli aktuella för kontakt med Mini-Mariaverksamheten. Det innebär att 

Kommun Antal ungdomar 13–21 år Andel aktuella ungdomar/år 

Orust 1389 19 

Sotenäs 697 10 

Munkedal  1055 15 

Tanum 1111 15 

Dals-Ed 459 6 

Färgelanda 663 9 

Bengtsfors 881 12 

Mellerud 894 12 

Lysekil 1254 17 

Uddevalla 5782 80 

Strömstad 1212 17 

Vänersborg 4157 57 

Trollhättan 6508 90 

Åmål 1303 18 

Totalt 27 365 378 
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det totalt handlar om ca 700 personer/år som skulle söka stöd av verksamheten i 
Fyrbodal.  
 
Siffror på antal ungdomar som skulle kunna nås av en Mini-Maria mottagning 
bygger på en framräknad prognos utifrån hur det sett ut på andra håll i landet där 
mottagning redan finns. Siffran är därför självklart väldigt ungefärlig och det kan 
förekomma skillnader inom Fyrbodal som inte kan förutses innan mottagningar är 
på plats.  
 
Ekonomi 
 
Enligt arbetsgruppens förslag om organisering av Mini-Maria Fyrbodal ska 
verksamheten organiseras så att kommun och region är huvudmän i lika delar. 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt 4 230 000 kr för Mini-Maria 
Fyrbodal under 2021. Baserat på en 50/50-fördelning mellan regionen och 
kommunerna innebär det en fördelningsnyckel för kommunerna enligt nedan.   
 
 
Kommun Antal ungdomar 

13–21 år 
Procent av aktuell 
befolkning 

Årskostnad 
(kr)/kommun 

Orust 1389 5% 214 707 

Sotenäs 697 3% 107 740 

Munkedal  1055 4% 163 079 

Tanum 1111 4% 171 735 

Dals-Ed 459 2% 70 951 

Färgelanda 663 2% 102 485 

Bengtsfors 881 3% 136 182 

Mellerud 894 3% 138 192 

Lysekil 1254 5% 193 840 

Uddevalla 5782 21% 893 764 

Strömstad 1212 4% 187 347 

Vänersborg 4157 15% 642 577 

Trollhättan 6508 24% 1 005 987 

Åmål 1303 5% 201 414 

Totalt 27 365 100% 4 230 000 

 
 
En viktig fråga för parterna handlar om vad de kan förväntas få ut av Mini-
Mariaverksamheten i relation till den ekonomiska insats de behöver gå in med. 
Och hur den insatsen kan vara kostnadseffektiv jämfört med de insatser som 
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parterna redan står för idag och kan tillhandahålla själva. Det är en komplex fråga 
där det inte går att göra en direkt jämförelse. Mini-Mariaverksamheten bygger på 
tidiga insatser för att förebygga en mer omfattande problematik. Insatser av 
förebyggande karaktär kostar mindre än att åtgärda redan uppkommen 
problematik. Kostnaden för ungdomar med ett etablerat missbruk kan också 
variera stort beroende på omfattning och behov av insats. Följande exempel och 
resonemang har använts av Mini-Maria Södra Älvsborg:  
 

• En placering med heldygnsvård på ett HVB-hem för en ungdom med ett 
inte alltför omfattande vårdbehov, men med ett etablerat missbruk kan 
kosta kommunerna ca 3 500 kr/dygn. En placering kan pågå allt från tre 
månader och upp till flera år. En placering på ett HVB-hem i sex månader 
innebär en kostnad på 630 000 kr. 
 

• En placering på SiS låst avdelning innebär en kostnad på ca 5 900 kr/dygn, 
vilket efter sex månader innebär en kostnad på 1 062 000 kr.  

 

Detta innebär att om Mini-Mariamottagningen kan fånga upp unga i ett tidigt 
skede av missbruket och på så vis undvika heldygnsvård blir mottagningen en god 
investering av skattemedel. Utifrån ovanstående räkneexempel skulle det räcka 
för många av kommunerna i Fyrbodal att undvika en placering för att 
mottagningen skulle bli direkt ekonomiskt försvarbar. 
 
 
Socialförvaltningen i Strömstad har en ändamålsenlig och välfungerade 
verksamhet för målgruppen människor med etablerad missbruks- och 
beroendeproblematik. Resurserna för att arbeta förebyggande är dock mycket 
begränsade. I förslaget avseende ny socialtjänstlag är förebyggande arbete en av 
de bärande principerna och då målgruppen för minimaria är just de ungdomar 
som ännu inte utvecklat allvarlig problematik, och deras anhöriga, skulle det enligt 
förvaltningen vara ett gott komplement till den verksamhet som bedrivs idag. 

I de ekonomiska beräkningar som tagits fram är den årliga kostnaden för 
Strömstad 187 347 kr. Denna kostnad kan dock inte finansieras inom ram, då de 
förebyggande resurser förvaltningen förfogar över redan idag är mycket 
begränsade. Förutsättningen för förvaltningens positiva ställningstagande är att 
medel tillförs. 

 

Status hos parterna  

Västra Götalandsregionen 
Inom Västra Götalandsregionen har Regionhälsan tagit på sig ansvaret att fungera 
som huvudman för Mini-Mariaverksamheterna i södra och västra hälso- och 
sjukvårdsnämndernas områden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har initierat 
kontakt med Regionhälsan för samma uppdrag inom Fyrbodals område. Ingela 
Martinsson har fått uppdraget att projektleda södra och västra nämndernas 
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arbete med uppstart av deras Mini-Mariaverksamheter och hon står redo att ta på 
sig uppdraget åt norra nämnden också.   
 
 
Kommunerna 
Vid socialchefsnätverk 210917 avrapporterades arbetet med MiniMaria och ett 
förslag presenterades från den styrgrupp/arbetsgrupp som arbetat med 
framtagande av modellen. Projektet samfinansieras mellan kommun och region. 
En snar återkoppling önskades från kommunerna i Fyrbodal om dessa önskade gå 
med. Tidpunkten för återkoppling har sedan dess skjutits fram för att ge Fyrbodal 
möjlighet att förbereda ett bättre och tydligare kostnadsberäknat underlag. Nu 
gällande tid för återkoppling är i mitten av december.  
 
 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
En viktig utgångspunkt för båda huvudmännen när det gäller denna förstudies 
fokusområde och målgrupp är FN:s barnkonvention och WHO:s övergripande 
policy ”hälsa för alla. I barnkonventionen regleras bland annat att barn har rätt att 
skyddas från olaglig användning av narkotika samt att andelen unga med 
riskbeteenden ska minskas betydligt. Att förbättra hälsan för alla och minska 
ojämlikhet i hälsa är två övergripande strategiska mål i ”Hälsa 2020”. I 
revideringen av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och 
beroende har tre nya områden inkluderats, där ungdomar är ett av dessa. Där 
anges att det är viktigt att missbruk och beroende uppmärksammas även hos 
ungdomar och att ungdomar inte alltid svarar på insatser och 
behandlingsmetoder som är utvecklade för vuxna. Det kan därför krävas särskilda 
interventioner som är utarbetade för ungdomar och deras förutsättningar 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc.) 
Ej finansierat inom ram. Detta handlar dock om förebyggande arbete och om 
Mini-Mariamottagningen kan fånga upp unga i ett tidigt skede av missbruket och 
på så vis undvika heldygnsvård blir mottagningen en god investering av 
skattemedel. Utifrån tidigare redovisat räkneexempel skulle det räcka för många 
av kommunerna i Fyrbodal att undvika en placering för att mottagningen skulle bli 
direkt ekonomiskt försvarbar. 

Folkhälsoperspektiv 
Se barnperspektiv, i övrigt är detta en insats som riktar sig även till anhöriga samt 
att förebyggande arbete i ett tidigt skede på ett område som missbruk och psykisk 
ohälsa kan generera stora samhällsvinster längre fram i form av förbättrad 
folkhälsa generellt. 

Juridiskt perspektiv 
Socialtjänstens ansvar regleras, bland annat, i socialtjänstlagen (SoL). 
Socialtjänsten ska aktivt sörja för att enskilda personer med missbruksproblem får 
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den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån sitt missbruk. I 
socialtjänstlagen (SoL) anges att socialnämnden aktivt ska arbeta för att, bland 
barn och unga, förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga drycker, andra 
berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel (Kapitel 
5 §1) och i samma kapitel §9 anges att kommunen ska ingå en överenskommelse 
med landstinget om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM10) samt lag om särskilda 
bestämmelser för vård av unga (LVU11) kan användas som komplement till 
socialtjänstlagen. §3 enligt LVM anger att tvångsvård ska syfta till att, genom 
behövliga insatser motivera missbrukaren så att hen kan antas vara i stånd att 
frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma från sitt 
missbruk. §3 LVU anger att vård ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 
nedbrytande beteende.  

Regionens ansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) däri anges att målet 
med hälso-och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen och att man ska arbeta för att förebygga ohälsa (3 kapitlet § 1 och 
§2). Det finns ingenting i lagtexten som specifikt berör barn och unga med 
missbruk eller beroende, men dessa inkluderas givetvis i den ovanstående 
skrivningen. 

Kring personer (i alla åldrar) med missbruk och beroende av alkohol, narkotika och 
andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopingmedel finns sedan 1 
juli 2013 en skyldighet för kommuner och landsting att ingå överenskommelser 
om samarbete. Denna skyldighet regleras i 5 kap 9a § SoL och 8b § HSL. Personer 
med missbruks- och beroendeproblem är en utsatt grupp och flertalet har stora 
samordningsbehov. Detta samordningsansvar regleras i flera överenskommelser 
såsom exempelvis den statliga överenskommelsen ”psykisk hälsa”, samt hälso- 
och sjukvårdsavtalets hängavtal med fokus på missbruk och psykisk hälsa. Under 
punkt 3.2. i hälso- och sjukvårdsavtalet anges viktiga delar i båda parternas ansvar 
vad avser personer med missbruksproblematik. Exempelvis att såväl region som 
kommun särskilt ska beakta insatser till ungdomar med missbruk, men också att 
parterna har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att denna 
problematik särskilt ska uppmärksammas när det gäller ungdomar. Båda 
huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av externa placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser till personer med 
missbruk och/eller psykiska funktionsnedsättningar. 

Miljöperspektiv 
Socialförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta 
perspektiv 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25 signerad verksamhetschef Anna Almén. 
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Bilaga 1: Rapport samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende 
i Fyrbodal, slutversion 
Bilaga 2: Redovisning tilläggsuppdrag Mini-Maria Fyrbodal 
  

Anna Almén 
Verksamhetschef 
0526-194 84 
anna.almen@stromstad.se 

Helena Lilliebjelke 
Förvaltningschef 
0526-19208 
helena.lilliebjelke@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
SN diarie, KS diarie, Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2022-0145 

KS § 101 Etappmål budget 2023 plan 2024 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att nu gällande och av kommunfullmäktige beslutade etappmål förlängs och blir 
gällande även för perioden 2023-2024.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns Vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och 
mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, natur och 
friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål 
där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är 
en fossiloberoende kommun år 2030.  

Inför budgetåret 2021 beslutade kommunfullmäktige om fyra etappmål att gälla 
för perioden 2021-2022. Nämnder och förvaltningar har nu arbetat mot målen i 
drygt ett år och vi ser positiva trender inom flera områden.  

Som en del av budgetprocessen har nämnder och förvaltningar tillfrågats om 
ändringar av etappmål med beskrivningar av vad, varför och förväntat resultat 
behöver göras. Fyra nämnder har svarat att nu gällande etappmål kan förlängas så 
som de är formulerade, utan ändringar. Tekniska nämnden önskar inte ta ställning 
till etappmålen med respekt till nästkommande nämnd och överlåter till den att 
besluta i ärendet. 

Som ett nästa steg kommer förvaltningarna att arbeta fram styrtal med måltal för 
perioden 2023-2024 som beslutas av kommunfullmäktige i mål och budget för 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 22-05-23 
Vision och etappmål 2023-2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 138 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att nu gällande och av kommunfullmäktige beslutade etappmål förlängs och blir 
gällande även för perioden 2023-2024.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2022-0145 

KSau § 138 Etappmål budget 2023 plan 2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att nu gällande och av kommunfullmäktige beslutade etappmål förlängs och blir 
gällande även för perioden 2023-2024.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns Vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och 
mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, natur och 
friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål 
där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är 
en fossiloberoende kommun år 2030.  

Inför budgetåret 2021 beslutade kommunfullmäktige om fyra etappmål att gälla 
för perioden 2021-2022. Nämnder och förvaltningar har nu arbetat mot målen i 
drygt ett år och vi ser positiva trender inom flera områden.  

Som en del av budgetprocessen har nämnder och förvaltningar tillfrågats om 
ändringar av etappmål med beskrivningar av vad, varför och förväntat resultat 
behöver göras. Fyra nämnder har svarat att nu gällande etappmål kan förlängas så 
som de är formulerade, utan ändringar. Tekniska nämnden önskar inte ta ställning 
till etappmålen med respekt till nästkommande nämnd och överlåter till den att 
besluta i ärendet. 

Som ett nästa steg kommer förvaltningarna att arbeta fram styrtal med måltal för 
perioden 2023-2024 som beslutas av kommunfullmäktige i mål och budget för 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 22-05-23 
Vision och etappmål 2023-2024 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att nu gällande och av kommunfullmäktige beslutade etappmål förlängs och blir 
gällande även för perioden 2023-2024.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
 



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-05-23 Ärende: KS/2022-0145 
KS - Ekonomiavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Mål och budget 2023 samt plan 2024-2026 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att nu gällande och av kommunfullmäktige beslutade etappmål förlängs och blir 
gällande även för perioden 2023-2024.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns Vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och 
mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, natur och 
friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål 
där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är 
en fossiloberoende kommun år 2030.  

Inför budgetåret 2021 beslutade kommunfullmäktige om fyra etappmål att gälla 
för perioden 2021-2022. Nämnder och förvaltningar har nu arbetat mot målen i 
drygt ett år och vi ser positiva trender inom flera områden.  

Som en del av budgetprocessen har nämnder och förvaltningar tillfrågats om 
ändringar av etappmål med beskrivningar av vad, varför och förväntat resultat 
behöver göras. Fyra nämnder har svarat att nu gällande etappmål kan förlängas så 
som de är formulerade, utan ändringar. Tekniska nämnden önskar inte ta ställning 
till etappmålen med respekt till nästkommande nämnd och överlåter till den att 
besluta i ärendet. 

Som ett nästa steg kommer förvaltningarna att arbeta fram styrtal med måltal för 
perioden 2023-2024 som beslutas av kommunfullmäktige i mål och budget för 
2023. 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 22-05-23 

Vision och etappmål 2023-2024 



   2 (2) 

 2022-05-23 Ärende: KS/2022-0145 
   

 

   

  

Carina Dalenius 
controller 
0526-194 31 
carina.dalenius@stromstad.se 

Carsten Sörlie 
Ekonomichef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Samtliga nämnder 
Samtliga controllers 



Strömstads kommuns 

Vision 2030, kommunfullmäktiges beslutade 
etappmål 2023-2024  
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En 
internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två 
långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett 
miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. Fyra etappmål för perioden 2023-
2024 ska leda kommunen mot de övergripande målen och vision 2030.  

 

 

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill 
att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, varför vi ska sträva mot 
målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Till varje förväntat resultat har styrtal valts 
ut för att möjliggöra en mätning av om verksamheten utvecklar sig i den riktning som målet anger.  

  



Attraktivt att bo, besöka och verka i 
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler 
invånare. 

Förväntat resultat: 

 Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.  
 Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.  
 Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud. 

En erkänt bra utbildningsverksamhet 
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska 
lyckas i skolan.  
Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda 
möjligheter att förbereda sig för vuxenlivet. 

Förväntat resultat: 

 Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.  
 Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal. 
 Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.  
 Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. 

Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad. 
Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre.  

Förväntat resultat:  

 Nöjda brukare, medarbetare och närstående.  
 Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.  
 Ett ökat utbud av digitala tjänster. 

  



En hållbar kommun 
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för 
kommande generationer.  
Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler 
invånare. 

Förväntat resultat: 

 Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgardialog.  
 Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår  

kommun, samt ökad andel hållbara upphandlingar.Ekologisk: Tillgänglig natur med 
höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila 
utsläpp.  



Sida: 1 (2)

KS § 135 Revidering av kommunstyrelsens 
sammanträde 30 november till 15 november - 
Årsplan 2022 för sammanträden och 
ekonomiprocesser (Reviderad tidplan från 
2022-07-05 ska med) 

Ärende: KS/2021-0273 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att ändra datum för Kommunfullmäktiges sammanträde vad gäller Mål och 
budget 2023 för att ge politiken mer tid efter valet för diskussion och 
ställningstagande. 

2. att förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktiges 
möte från 17 november till 29 november. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. att ändra datum för Kommunstyrelsens sammanträde vad gäller Mål och 
budget 2023 för att ge politiken mer tid efter valet för diskussion och 
ställningstagande. 

2. att flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30 november till 15 november för 
beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen fick i uppdrag från budgetberedningen att se över 
tidsfaktorerna i budgetprocessen speciellt med tanke på att det var ett valår och 
man vill ge mer tid till den nya majoriteten i budgetarbetet. 

Kommunallagen ställer vissa datumkrav särskild med hänsyn till kommunalskatten 
och det är det tagit hänsyn till i förslaget. Det betyder att Kommunstyrelsen, som 
tidigare, måste besluta skattesatsen på sitt möte i november. 

Däremot föreslås flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30. November till 15. 
november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

Samtidigt förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktige 
från 17. November till 29. november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 
2024–2026. 

Beslutsunderlag 
Tidplan för budgetprocess reviderat. 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-10 § 183 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

1. att ändra datum för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden vad gäller Mål och budget 2023 för att ge politiken mer tid efter 
valet för diskussion och ställningstagande. 

2. att flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30 november till 15 november för 
beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

3. att förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktiges 
möte från 17 november till 29 november. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie



Sida: 1 (2)

KSau § 183 Revidering av kommunstyrelsens 
sammanträde 30 november till 15 november - 
Årsplan 2022 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser (Reviderad tidplan från 
2022-07-05 ska med) 

Ärende: KS/2021-0273 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att ändra datum för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden vad gäller Mål och budget 2023 för att ge politiken mer tid efter 
valet för diskussion och ställningstagande. 

2. att flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30 november till 15 november för 
beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

3. att förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktiges 
möte från 17 november till 29 november. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen fick i uppdrag från budgetberedningen att se över 
tidsfaktorerna i budgetprocessen speciellt med tanke på att det var ett valår och 
man vill ge mer tid till den nya majoriteten i budgetarbetet. 

Kommunallagen ställer vissa datumkrav särskild med hänsyn till kommunalskatten 
och det är det tagit hänsyn till i förslaget. Det betyder att Kommunstyrelsen, som 
tidigare, måste besluta skattesatsen på sitt möte i november. 

Däremot föreslås flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30. November till 15. 
november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

Samtidigt förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktige 
från 17. November till 29. november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 
2024–2026. 

Beslutsunderlag 
Tidplan för budgetprocess reviderat. 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 av ekonomichef Carsten Sörlie 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att ändra datum för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden vad gäller Mål och budget 2023 för att ge politiken mer tid efter 
valet för diskussion och ställningstagande. 

2. att flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30 november till 15 november för 
beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-10 Ärende: KS/2022-0052 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-10 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

3. att förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktiges 
möte från 17 november till 29 november. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie



Sida: 1 (2)

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Årsplan 2022 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ändra datum för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden 
vad gäller Mål och budget 2023 för att ge politiken mer tid efter valet för 
diskussion och ställningstagande. 

att flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30. November till 15. november för 
beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

att förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktiges möte 
från 17. November till 29. November. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen fick i uppdrag från budgetberedningen att se över 
tidsfaktorerna i budgetprocessen speciellt med tanke på att det var ett valår och 
man vill ge mer tid till den nya majoriteten i budgetarbetet. 

Kommunallagen ställer vissa datumkrav särskild med hänsyn till kommunalskatten 
och det är det tagit hänsyn till i förslaget. Det betyder att Kommunstyrelsen, som 
tidigare, måste besluta skattesatsen på sitt möte i november. 

Däremot föreslås flytta kommunstyrelsens nästa möte från 30. November till 15. 
november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026. 

Samtidigt förslå för Kommunfullmäktiges presidium att flytta Kommunfullmäktige 
från 17. November till 29. november för beslut om Mål och budget 2023 och plan 
2024–2026. 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tidplan för budgetprocess reviderat. 
Tjänsteskrivelsen 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum: 2022-08-01 Ärende: KS/2021-0273 

Postadress: 452 80 Strömstad 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Organisationsnr: 212000-1405 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Datum: 2022-08-01 Sida: 2 (2) 

Ärende: KS/2021-0273 

Malin Holm 
controller 
0526-190 94 
 

malin.holm@stromstad.se 

Carsten Sörlie 
Ekonomichef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
KS Diariet 
KF Presidium 
Budgetberedningen 
Ekonomiavdelningen



  

   

 

BILAGA 1 
Reviderad tidplan fortsatt budgetprocess 

23 mars – Budgetberedningen beslutar om planeringsförutsättningar 

29 april – Sista dag för nämnder att inkomma med förslag till korrigeringar att etappmål för 2023-2024.  

23 maj – Inlämning av politiskt behandlat underlag till budgetdialog 

30-31 maj – Budgetdialog med nämnder och ägardialog med kommunala bolag 

På budgetdialogen ska samtliga nämnder och bolag presentera hur förvaltningen med tilldelad budgetram 
kommer att arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade mål.  
 
Mallar för presentation tillhandahålls av ekonomiavdelningen.  
 
1 juni – Beslut om etappmål för 2023-2024 i kommunstyrelsen 
 
16 juni – Budgetsamråd med politiska grupperingar 
Dialog kring de behov och verksamhetsförändringar som framkommit i budgetdialogen.  
 
29 september – Sista dag för nämnder och bolagsstyrelser att skicka in politiskt behandlade 
budgetskrivelser till kommunstyrelsens diarie.  
 
Bolag och nämnder ska via diariet inkomma med politiskt behandlade budgetskrivelser senast 29:e 
september. Dessa ska följa anvisningarna och innehålla förslag till uppdaterade nämndmål kopplade till 
kommunfullmäktiges etappmål, översiktlig verksamhetsplan, fördelning av driftbudget samt underlag till 
investeringsbudget och exploateringsplan i förekommande fall. I investeringsbudgeten skall varje enskild 
investering specificeras med förväntat utfall. Mallar till budgetskrivelserna tillhandahålls av 
ekonomiavdelningen.  
 
12 oktober – Beslut om kommunalskattesats och ramar i kommunstyrelsens arbetsutskott 

26 oktober – Beslut om kommunalskattesats och ramar i kommunstyrelsen 

2 november – Beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026 i kommunstyrelsens arbetsutskott 

15 november – Beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026 i kommunstyrelsen 

29 november - Beslut om Mål och budget 2023 och plan 2024–2026 i kommunfullmäktige 

(Det betyder flytt av KF i november från 17. November till 29. November och flytt av KS från 30. November 

till 15. November.)
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KS § 134 Äskande inför 2023 - Samordningsförbundet 
Väst (Sof Väst) 

Ärende: KS/2022-0043 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att ställa sig bakom styrelsen i Samordningsförbundet Väst sitt beslut om äskande 
till medlemmarna om utökat bidrag till förbundet.  

Det innebär bidrag på 253 275 kronor från Strömstad och totalt från alla 
kommuner 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst är en finansiell samordning mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum och Uddevalla. 

Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget.  

Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna.  

Samordningsförbundets bidrag från parterna:  

2018 9 388 tkr  

2019 9 402 tkr  

2020 9 358 tkr  

2021 9 520 tkr  

2022 10 110 tkr  

Bidraget ökade 2022 med 590 000 kr totalt på grund av att Melleruds kommun 
kom med i förbundet, det hade annars varit oförändrat, det vill säga samma som 
2021.  

Samordningsförbundet har under 2022 disponibla medel på 12 093 tkr.  

Skillnaden på bidrag och disponibla medel beror på eget kapital från tidigare år.  

Det mesta av de disponibla medlen kommer att användas för planerade insatser 
under 2022.  

Största delen av förbundets kostnader används till personal.  

Förbundet använder som planerat större delen av det egna kapitalet under året 
och dessutom beräknas löneutvecklingen inför 2023 bli högre än föregående år, 
innebära det minskade insatser de kommande åren om inte bidragit från 
medlemmarna ökar.  

Medel för finansiell samordning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser  

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

5 § Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella 
samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av 
medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel.  

Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, 
ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner 
sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer 
överens om.  

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra 
Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.  

Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna 
enats om att fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns 
befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum. 

Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurserna kan 
användas i större omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i 
syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad 
hälsa och livskvalitet. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Väst; Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2022 
Samordningsförbundet Väst äskande inför 2023 
Samordningsförbundet Väst Tjänsteutlåtande om äskande 2023 
Samordningsförbundet Väst Minnesanteckningar medlemssamråd – 2022-03-22 
Tjänsteskrivelsen 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 156 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom styrelsen i Samordningsförbundet Väst sitt beslut om äskande 
till medlemmarna om utökat bidrag till förbundet.  

Det innebär bidrag på 253 275 kronor från Strömstad och totalt från alla 
kommuner 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 

Beslutet skickas till 
KS diarie



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-08  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2022-0043 

KSau § 156 Äskande inför 2023 - Samordningsförbundet 
Väst (Sof Väst) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom styrelsen i Samordningsförbundet Väst sitt beslut om äskande 
till medlemmarna om utökat bidrag till förbundet.  

Det innebär bidrag på 253 275 kronor från Strömstad och totalt från alla 
kommuner 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst är en finansiell samordning mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum och Uddevalla.  

Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget. 
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna. 
Samordningsförbundets bidrag från parterna:  

2018 9 388 tkr  
2019 9 402 tkr  
2020 9 358 tkr  
2021 9 520 tkr  
2022 10 110 tkr  

Bidraget ökade 2022 med 590 000 kr totalt på grund av att Melleruds kommun 
kom med i förbundet, det hade annars varit oförändrat, det vill säga samma som 
2021.  

Samordningsförbundet har under 2022 disponibla medel på 12 093 tkr.  
Skillnaden på bidrag och disponibla medel beror på eget kapital från tidigare år. 
Det mesta av de disponibla medlen kommer att användas för planerade insatser 
under 2022.  
Största delen av förbundets kostnader används till personal.  

Förbundet använder som planerat större delen av det egna kapitalet under året 
och dessutom beräknas löneutvecklingen inför 2023 bli högre än föregående år, 
innebära det minskade insatser de kommande åren om inte bidragit från 
medlemmarna ökar.  

Medel för finansiell samordning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser  

5 § Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella 
samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av 
medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-08  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, 
ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner 
sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer 
överens om.  

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra 
Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.  

Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna 
enats om att fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns 
befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum. 

Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurserna kan 
användas i större omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i 
syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad 
hälsa och livskvalitet. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Väst; Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2022 
Samordningsförbundet Väst äskande inför 2023 
Samordningsförbundet Väst Tjänsteutlåtande om äskande 2023 
Samordningsförbundet Väst Minnesanteckningar medlemssamråd – 2022-03-22 
Tjänsteskrivelsen 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom styrelsen i Samordningsförbundet Väst sitt beslut om äskande 
till medlemmarna om utökat bidrag till förbundet.  

Det innebär bidrag på 253 275 kronor från Strömstad och totalt från alla 
kommuner 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 

Beslutet skickas till 
KS diarie
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Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) 2022 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom styrelsen i Samordningförbundet Väst sitt beslut om äskande 
till medlemmarna om utökat bidrag till förbundet.  
Det innebär bidrag på kr. 253.275 från Strömstad och totalt från alla kommuner 
11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla. 
 
Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget.  
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna.  
Samordningsförbundets bidrag från parterna:  
2018 9 388 tkr  
2019 9 402 tkr  
2020 9 358 tkr  
2021 9 520 tkr  
2022 10 110 tkr  
Bidraget ökade 2022 med 590 tkr totalt pga. att Melleruds kommun kom med i 
förbundet, det hade annars varit oförändrat, dvs. samma som 2021.  
 
Samordningsförbundet har under 2022 disponibla medel på 12 093 tkr.  
Skillnaden på bidrag och disponibla medel beror på eget kapital från tidigare år.  
Det mesta av de disponibla medlen kommer att användas för planerade insatser 
under 2022.  
Största delen av förbundets kostnader används till personal.  
 
Förbundet använder som planerat större delen av det egna kapitalet under året 
och dessutom beräknas löneutvecklingen inför 2023 bli högre än föregående år, 
innebära det minskade insatser de kommande åren om inte bidragit från 
medlemmarna ökar.  
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Medel för finansiell samordning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser  
5 § Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella 
samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av 
medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel.  
Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, 
ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner 
sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer 
överens om.  
 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra 
Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.  
 
Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna 
enats om att fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns 
befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum. 
 

 
 
Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurserna kan 
användas i större omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i 
syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad 
hälsa och livskvalitet. 
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Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Väst; Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2022 
Samordningsförbundet Väst äskande inför 2023 
Samordningsförbundet Väst Tjänsteutlåtande om äskande 2023 
Samordningsförbundet Väst Minnesanteckningar medlemssamråd – 2022-03-22 
Tjänsteskrivelsen 
  

Carsten Sörlie 
Ekonomi- och IT-chef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS diarie 
Socialnämnden diarie 
Samordningsförbundet Väst



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
  

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se  
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se 

Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se  
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602 

   
   Uddevalla 17 maj 2022 

 
Till 
Färgelanda kommun 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
Melleruds kommun 
Orust kommun 
Sotenäs kommun 
Strömstads kommun 
Tanums kommun 
Uddevalla kommun 
VGR Norra Hälso- och sjukvårdsnämnd  

Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1210) om finansiell              
samordning av rehabiliteringsinsatser 

Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget.           
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna. 

 
Samordningsförbundets bidrag från parterna:  

2018   9 388 tkr  
2019   9 402 tkr 
2020   9 358 tkr 
2021   9 520 tkr 
2022       10 110 tkr  Bidraget ökade 2022 med 590 tkr totalt pga. att Melleruds kommun kom med i         
 förbundet, det hade annars varit oförändrat, dvs. samma som 2021. 

 
Samordningsförbundet har under 2022 disponibla medel på 12 093 tkr.  
Skillnaden på bidrag och disponibla medel beror på eget kapital från tidigare år.  
Det mesta av de disponibla medlen kommer att användas för planerade insatser under 2022.  

 
Största delen av förbundets kostnader används till personal.  
Används som planerat större delen av det egna kapitalet under året och dessutom beräknas 
löneutvecklingen inför 2023 bli högre än föregående år, innebära det minskade insatser de kommande 
åren om inte bidragit från medlemmarna ökar. 
 
Medel för finansiell samordning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

5 §   Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller de 
regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en 
fjärdedel. 
Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsammans 
anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på 
det sätt som de kommer överens om. 

 

http://www.sofvast.se/
mailto:info@sofvast.se
mailto:gudrun.emilsdottir@sofvast.se


   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
  

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se  
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se 

Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se  
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602 

 

Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att 
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den                         
1 november det år val har ägt rum. 

 

Kommun 
Befolkning 
16 - 64 år 

% av Sof 
Väst Helår 2021 Helår 2022   

Helår 2023 
utökning med 
3,8 %  

Helår 2023 
utökning med 
8,8 %  

Färgelanda 3 777 4,46% 113 011 112 708 117 075 122 650 

Sotenäs 4 920 5,81% 147 211 146 816 152 512 159 775 

Mellerud 5 157 6,09%   153 888 159 862 167 475 

Munkedal 5 969 7,05% 178 598 178 119 185 062 193 875 

Tanum 7 069 8,35% 211 511 210 943 219 187 229 625 

Strömstad 7 803 9,21% 233 473 232 846 241 763 253 275 

Lysekil 8 042 9,49% 240 624 239 978 249 113 260 975 

Orust 8 347 9,85% 249 750 249 080 258 563 270 875 

Uddevalla 33 616 39,69% 1 005 822 1 003 122 1 041 863 1 091 475 

Totalt 
kommunerna: 84 700 100,00% 2 380 000 2 527 500 2 625 000 2 750 000 

VG regionen 84 700   2 380 000 2 527 500 2 625 000 2 750 000 

Staten/FK+AF 84 700   4 760 000 5 055 000 5 250 000 5 500 000 

Total budget     9 520 000 10 110 000 10 500 000 11 000 000 

 
 

Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurserna kan användas i större 
omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i syfte att den enskilde ska uppnå eller 
förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt 
uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 
 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att äskandet         
från Samordningsförbundet Väst till parterna inför 2023 ska vara på totalt 11 000 000 kr 
       
 
 
 

Gudrun Emilsdottir  
förbundschef 
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TU – Bidragsnivå 2023 
 

Bakgrund 
I mars varje år samråder förbundets medlemmar.  
I samband med medlemssamrådet tas årsredovisning, verksamhetsplanering och 
framtida budget upp.  

 
 

Ärendet 
Vid medlemssamråd 2022-03-22 togs upp äskande av bidrag för 2023. En skrivelse har 
upprättats och bifogas med detta tjänsteutlåtande. Förbundet äskar en ökning med     
8,8 % från förbundets medlemmar vilket innebär en totalt budgetomslutning om 
11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
 
Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten. 
Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än 
föregående år.  
Största delen av förbundets kostnader används till personal.  
Används som planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det 
minskade insatser de kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar. 
 

 
 

Styrelsen föreslås besluta: 
• Sända skrivelsen till medlemmarna med äskande om bidrag med totalt 

11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 
 
 
 
 
    
      
      
  Gudrun Emilsdottir 
  förbundschef 
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Minnesanteckningar från medlemssamråd hos Samordningsförbundet Väst 

Datum: 22 mars 2022 

Tid: 13.00 – 15.00 

Plats: Samordningsförbundet Väst lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla 

Närvarande medlemsrepresentanter:  

Anna Andersson Försäkringskassan  

Anna Johansson Arbetsförmedlingen 

Maria Nilsson (på Teams) VGR 

Elisabeth Rahmberg VGR 

Ann Blomberg Färgelanda   

Ulla Börjesson Färgelanda 

Jan-Olof Johansson (på Teams)  Lysekil 

Roland Björndahl Mellerud 

Christoffer Rungberg  Munkedal 

Liza Kettil Munkedal 

Ingemar Samuelsson Uddevalla  

Kent Hansson (på Teams) Strömstad 

Liselott Fröjd (på Teams) Tanum 

 

Från Styrelsen:  

Robert Yngve, ordförande VGR   

Annica Erlandsson VGR 

Linda Biltmark Försäkringskassan 

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen 

Nils Olof Bengtson (på Teams)  Sotenäs     

Karin Blomstrand Munkedal  

Kenneth Karlsson Färgelanda  

Henrik Sundström, vice ordf. Uddevalla  

Ricard Söderberg (på Teams) Lysekil 

Daniel Jensen (på Teams) Mellerud  

  

 

Från Sof Väst 

Gudrun Emilsdottir förbundschef 

Maria Hassing Karlander verksamhetsutvecklare 

 

 

Övriga: Henrik Svedberg  förbundschef Sof Älv och Kust 
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1) Robert Yngve öppnar mötet och hälsar välkommen. Presentationsrunda genomförs. 

2) Förbundschefen presenterar Årsredovisning 2021 med insatser för deltagare och 

strukturövergripande insatser. Uppföljning 6 mån och 2 år efter avslut visar på ett hållbart resultat. 

Medlemmarnas användande av förbundets insatser per kommun presenteras. Ekonomin är i balans, 

ett visst överskott redovisas p g a pandemin och sjukskrivningar hos insatspersonal under hösten. 

 
3) Förbundschefen presenterar verksamhetsplan med insatser 2022. Ny kommun från 1 jan 2022 är 

Mellerud. Bidrag till förbundet 2022 är 10 110 tkr och budgeterade insatser 2022 är 10 595 tkr. 

Fokus under 2022 är att utveckla lokal samverkan där Sof på individnivå erbjuder Rehabvägledare i 

alla kommuner vilka fungerar som  basen i verksamheten. Sof Väst har också 

arbetsförmågebedömningar i olika former som finns tillgängliga lokalt vid behov.  

 

4) Digitala styrelsemöten - Styrelsen kan from 16 mars fatta beslut om att styrelsemöten kan 

genomföras på distans. 

 

5) Styrelsens sammansättning - Enligt Finsamlagen ska varje medlem ha minst en ordinarie ledamot 

och en ersättare i styrelsen. Nationella rådet har vid möte med samtliga förbundschefer informerat 

om att jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om 

styrelsesammansättningen ska följa lagstiftningen. Förändringen ska vara genomförd efter valet till 

kommunfullmäktige/ regionfullmäktige 2022.  

För Samordningsförbundet Väst kommer detta innebära minst 12 ordinarie ledamöter och 12 

ersättare vilket blir en väldigt stor styrelse. I nu gällande förbundsordning för Sof Väst står; 

”Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, 

förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i 

styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen fattade på styrelsemötet 2022-03-22 beslut om att avstå från att ta initiativ till förändring 

av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Väst och att föreslå Nationella rådet att 

arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande praxis och tidigare tolkning av lagen 

Medlemssamrådet ställer sig bakom styrelsens beslut. 

 

6) Förutsättningar inför 2023 och verksamhetsutveckling  

Frågan om äskande om utökat bidrag inför 2023 lyfts.  

I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell samordning 

5 §   Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller 

de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar 

med en fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, 

ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra 

med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om. 

Det är staten som sätter ramarna och sen är upp till kommunerna och regionen att matcha statens 

tilldelning. Förbundschefen kommer att skicka ett PM med en förfrågan om utökat bidrag inför 2023 

till kommunerna och till Hälso-och sjukvårdsnämnden. 
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7) Information om en gemensam ESF ansökan som Sof Väst planerar tillsammans med 5 andra 

Samordningsförbund i VG-regionen presenteras av Henrik Svedberg, Förbundschef i 

Samordningsförbundet Älv och Kust. Det konstateras att deltagande i ESF projekt är en bra möjlighet 

för förbundet att växla upp den egna verksamhetens budget på.  

 

8) Visning av lokalerna och samtal och information från personalen som arbetar i insatserna. 
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Datum:  2022 – 05 – 17     
Tid:  14:30 – 16:00  
Plats:  Utvecklingscentrum Munkedal, lokal Sporren 

   

§ 24 – 37  

Beslutande: Robert Yngve  VG-regionen 

 Henrik Sundström  Uddevalla kommun 

 Anders Paulsson  Arbetsförmedlingen  

 Peter Larsson  Försäkringskassan 
 

Närvarande ersättare: Britt-Marie Andrén Carlsson Orust kommun  

 Pia Tysklind  Strömstads kommun  

 Karin Blomstrand  Munkedals kommun 

 Daniel Jensen  Melleruds kommun 

 Nils-Olof Bengtson  Sotenäs kommun 

 Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun  
    

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 

 

 

Tid och plats för justering: 2022-05-20, justeras digitalt 
 

 

Sekreterare:  ......................................................................................  

 Gudrun Emilsdottir 

 

Ordförande:  ......................................................................................  

 Robert Yngve 

 

Justerare:  ......................................................................................  

 Anders Paulsson 
 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.sofvast.se  
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2022-05-23 – 2022-07-12 

Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  
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§ 24 Mötes öppnande  

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 25 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 26 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:  

Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 

Fyrbodals perspektiv.  

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:  

Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 

Fyrbodals perspektiv.  

§ 27 Styrelseprotokoll nr 1 – 2022-03-22 

Inga synpunkter.  

Förslag till beslut:   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2022-03-22 inkl. äskande 2023 

Höjningen avser i första hand att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.  

Förslag till beslut:   

att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  

 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   

att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  

Styrelsen beslutar: 

att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  

 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
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att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  

§ 29 Ekonomisk uppföljning januari – april 2022 

Inga större avvikelser, förutom vad gäller rehabvägledare. Det har saknats Rehabvägledare under 

sammanlagt 5,5 månader (3 månader + 2,5 månader). Rehabvägledare är därför enda kostnadsstället där 

det prognostiseras överskott under året.  

Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos  1 762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med 

Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i eget kapital.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen. 

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 30 Aktuell lägesrapport med statistik  

Det är viss omsättning av personalen men bemanningen som rehabvägledare är nu klar. Förbundet söker 

en arbetsterapeut till utredningsenheten. Förbundets administratör har meddelat att hon avser att gå i 

pension, men avvaktar lite med när, tills förbundet har hittat en ersättare.  

Inflödet av ansökningar är gott, 99 nya ansökningar har inkommit från årsskiftet tom 2022-05-09.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 31 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  

handlingarna till mötet.  

Paradoxalt är största risken för närvarande, att det är god arbetsmarknad och därmed omsättning av 

personal i insatserna och att det kan bli svårt att bemanna uppdragen och därmed svårt att nå målen. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

Styrelsen beslutar: 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

§ 32  Aktuell information och reflektioner  

✓ Finsamkonferensen 5 – 6 april  

De som deltog tyckte att det var mycket givande föreläsningar, men saknade att träffas och minglet 

emellan föreläsningarna. Några hade missat att var och en behövde anmäla sig för att få en digital länk. 

Det handlade mest om organisatoriska mellanrum och strukturella fel, att alla gör rätt, men ändå blir det 

fel, samt om BIP, att samordnade och kombinerade insatser fungerar bäst. I samband med det informerade 

verksamhetsutvecklaren kort om hur långt Sof Väst har kommit i arbetet med BIP. 
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✓ Arenadagen 22 april 

Temat var ”Samverkan i förändringstider”, det var mycket uppskattat, 112 deltagare från alla våra 

samverkansparter. 

✓ ESF-projekt, förstudier ”Gränsgångare” Regionalt utvecklingsprojekt. 

Ordförande ska delta i möte med presidierna för de andra 5 Samordningsförbunden som ingår i 

förstudierna.   

✓ Förbundets Dag under förmiddagen.  

Dagen uppfattades som bra med intressanta föredragningar. Bra att få träffas fysiskt och föra dialog.  

Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.   

✓ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling inför 2023  

Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök 

gällande lokal samverkan och eventuellt deltagande i ESF-projekt, har bokats i de flesta kommunerna. 

✓ MUCF samarbete med Samordningsförbund om UVAS  

MUCF har fått ett regeringsuppdrag att stödja aktörer som arbetar med UVAS (unga som varken arbetar 

eller studerar) och har i det sammanhanget vänt sig till Samordningsförbunden.  

Statistik kring hur stor gruppen UVAS är i våra kommuner efterfrågas. 

Förslag till beslut:   

att notera informationen.  

att vi bör vara med i ESF projekt.  

att vi inväntar förstudien för att fatta beslut om deltagande i eventuellt gemensamt ESF-projekt. 

att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen.  

att vi bör vara med i ESF projekt.  

att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut. 

att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 

§ 33 Inför NNS årsmöte den 3 juni 

Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar 

på årsmötet. Karin Blomstrand och förbundschefen informerar om att dagordning ännu inte är utskickad.  

Inget beslut om budget, organisation och serviceavgift kommer att fattas på årsmötet.  Detta kommer i 

stället att ske på ett medlemsmöte i höst. En rapport och översyn är gjord kring NNS.  

Ordförande i NNS har avsagt sig omval.  

Dialog förs kring om Sof Väst ska vara kvar i NNS. Förbundet har tre månaders uppsägning.  

Förslag till beslut:   

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid 

årsmötet och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 

att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 
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att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 

verksamheten, konsekvensanalys. 

att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  

Styrelsen beslutar: 

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid NNS 

årsmöte och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 

att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 

att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 

verksamheten, konsekvensanalys.  

att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  

§ 34 Besök till KS och KF till hösten 

Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun 

önskar besök av förbundet till KS eller KF i höst. Sotenäs kommun önskar besök till KS.  

Några tror att man vill avvakta med besök av Sof Väst till våren när nya ledamöter är på plats.  

Verksamhetsutvecklaren uppmanar styrelseledamöterna att ta med frågan om besök i folkhälsoråden till 

sina respektive kommuner.  

Förslag till beslut:   

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 

till folkhälsoråden i respektive kommun. 

Styrelsen beslutar: 

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 

till folkhälsoråden i respektive kommun. 

§ 35 Mötestider 2022 

Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 

• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 

• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023 

Förslag till beslut:  

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 

Styrelsen beslutar: 

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 
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§ 36 Nya frågor 

En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett 

ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från 

arbetsmarknaden.   

Förslag till beslut:  

att notera informationen. 

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 

om projekt med Fyrbodals perspektiv. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen. 

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 

om projekt med Fyrbodals perspektiv. 

§ 37 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att 

kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.  
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KS § 138 Årsredovisning 2021 - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Ärende: KS/2021-0352 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna årsredovisningen för året 2021. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2021. 

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund har tillstyrkt att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i detsamma.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-08 § 160 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2022-05-12 § 54 

Årsredovisning 2021 

Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2021. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-08  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2021-0352 

KSau § 160 Årsredovisning 2021 - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2021. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2021. 

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund har tillstyrkt att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i detsamma.  

Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2022-05-12 § 54 
Årsredovisning 2021 
Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2021. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ej tillämpligt  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser.  

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska 

ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.   

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan 

kommunalförbundet och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 

att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31 och 

överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med 

fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.   
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Granskningsresultat 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande 

år.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper1 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Avsteg har identifierats enligt:  

o Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som 

årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte 

återfinns i förbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa 

upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa 

avsnitt. Till exempel:  

▪ En översikt över verksamhetens utveckling genom redovisning av 

att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med 

kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl 

utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga 

utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas 

till de verksamheter som orsakat förändringarna).  

▪ Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar 

och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och 

bedömningar samt vidtagna åtgärder. 

▪ Väsentliga personalförhållanden. 

 
1 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.  

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre 

områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den 

budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur 

utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad 

budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning 

av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2021 har kommunförbundet 

inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.  

 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

Annan information 

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6,  26-38  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6,  26-38 i alla väsentliga avseenden med 
övriga delar i årsredovisningen.  

 

 

 

2022-04-08 

 

Daniel Larsson      

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål 

uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det 

lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av 

årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de 

finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes 2022-03-31 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.  
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

Finansiella mål Utfall 2021 Av direktionen bedömd 
måluppfyllelse 

Att ha en långsiktig stabil 
soliditetsnivå på 10 procent, 
nivån kan dock variera över 
tid. 

År 2021 är soliditeten 6 
procent, vilket är en 
minskning från 2020 med 2 
procentenheter 

Kommunalförbundet arbetar 
med att nå det långsiktiga 
målet om en soliditetsnivå. 

Att ha en budget i balans, 
intäkterna ska överstiga 
kostnaderna. 

Förbundet når målet om en 
budget i balans genom ett 
överskott om 701 tkr (555 
tkr), jämfört med budgeterat 
resultat på 190 tkr. R 

Målet nås  

Att ha en god likviditet så att 
det är möjligt att både täcka 
kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera 
medel i projekt där förbundet 
är projektägare. 

Likvida medel vid årets slut 
var cirka 58 mkr (cirka 37 
mkr). Därmed nås målet om 
god likviditet 

Målet nås  

Att de delregionala 
utvecklingsmedlen, DRUM, 
sammantaget ska växlas upp 
med minst 50 procent genom 
att projekten medfinansieras 
med andra medel än de som 
kommunerna och Västra 
Götalandsregionen bidrar 
med.  

Den totala uppväxlingen 
uppgår till en budgeterad 
omslutning på 118 Mkr, vilket 
innebär en uppväxling med 
574 procent, det vill säga 
faktor 5,74 (574 procent, 
faktor 5,74). 

Målet nås  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för 

2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av 

måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska 

utvecklingsmålen.  

Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021 

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad 

utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad 

balanskravsutredning. 
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Bedömning 

 

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål 

uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det 

lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av 

årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de 

finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
 
 

 

Verksamhetsmål Delvis   
  

 

2022-04-08 

 

 

 

Fredrik Carlsson      

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
förbundets förtroendevalada revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

Plats och tid:  Teams  
 
Ledamöter:  Stig Bertilsson, Bengtsfors   Martin Carling, Dals-Ed  

Ann Blomberg, Färgelanda  Anders Arnell, Orust 
Kent Hansson, Strömstad   Paul Åkerlund, Trollhättan 
Christer Hasslebäck, Uddevalla   Mats Abrahamsson, Sotenäs 
Liselotte Fröjd, Tanum  Peter Eriksson, Trollhättan 
Michael Karlsson (S), Åmål   Morgan E Andersson Mellerud 
Christoffer Rungberg, Munkedal  

     
Ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors   Per Erik-Norlin, Dals-Ed 
 Ulla Börjesson, Färgelanda  Michael Mellby, Mellerud 
 Liza Kettil, Munkedal  Lars Larsson, Orust 
 Therése Mancini, Sotenäs  Monica Hanson, Trollhättan 
 Bedros Cicek, Trollhättan  Michael Karlsson, Åmål 
 David Sahlsten, Uddevalla 

  
Tjänstgörande ersättare: Ronald Rombrant, Lysekil 
  Mats Andersson, Vänersborg 
  Marie-Louise Bäckman, Vänersborg 

  
  
Fyrbodals kommunalförbund:    Anna Lärk Ståhlberg  Titti Andersson 
  Morgan Ahlberg  Martin Palm   
   Ann Palmnäs   Christel Thuresson 
  Karin Jansson,    Elisabeth Hansson 
  Julia Sahlström   Maria Wolff   
  Lars Nejstgaard   Karin Stenlund  

 

Övriga deltagare:  Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
  Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark 
 
Underskrifter: 

Sekreterare  _________________________________ 

  Martin Palm 

Ordförande  _________________________________ 

  Martin Carling             

Justerare  _________________________________ 

Morgan E Andersson 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

 § 51 Val av temaområde för regional planering 

Direktionen beslutade, (2021-09-23 Dnr: 2021/0116) att Västra Götalandsregionen inte skulle 
gå vidare med en hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen, PBL § 7. 
Enligt beslutet skulle dock ett arbete snarast inledas där region, kommuner och 
kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är 
viktiga och/eller angelägna att samverka kring. 

I kommunalförbundets svar på remissen från VGR ges följande exempel på 
samverkansfrågor/områden där behov av regional samverkan kan finnas; 

– Klimatrelaterade frågor 
– Livsmedelsförsörjning 
– Energiförsörjning 
– Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen) 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt möte i december 2021 att 
VGR i nuläget och i enlighet med en majoritet av kommunerna, inte ansöka om att bli 
regionplaneorgan enligt PBL. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att 
återkomma med förslag kring hur fortsatt arbete inom regional fysisk planering kan bedrivas på 
frivillig basis och med fokus kring olika sakfrågor/temaområden. 

Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet områden. Exempelvis inom 
kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor där samverkan följer etablerade processer.  

Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammans i 
planeringsfrågor som är tydligt kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande 
regional nivå i syfte att gemensamt stärka vår regions utvecklings- och konkurrenskraft. Det 
gemensamma arbetet innebär inte någon förändring i ansvar eller mandat.  

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

Direktionen beslutar 

Att i enlighet med tidigare beslut (2021-09-23, Dnr 2021/0116) ge följande exempel på 
temaområde/n: 

o Klimatrelaterade frågor 
o Livsmedelsförsörjning 
o Energiförsörjning 
o Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 52 Återkoppling arbetsmiljö 

 
Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att 
genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Detta ärende handlar om att återkoppla 
vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.  

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen ge tf förbundsdirektör i 
uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i kartläggningen 

 

Direktionen beslutar 

Att ge tf förbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i 
kartläggningen.   
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön 

 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön har omarbetats sedan samråd 
och förslaget ställs nu ut för granskning. Kommuninvånare, organisationer, företag och 
myndigheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget. 
 
Fyrbodals kommunalförbund har fått kungörelsen om granskning. Synpunkter från 
granskningen ska vara Vänersborgs kommun tillhanda senast den 15 maj 2022.  

Syftet med planen är att ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning i området 
kring tätorterna Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling. 

Ingen föredragning av ärendet.  

 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att avstå från att lämna 
synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP). 

 

Direktionen beslutar 

Att avstå från att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och 
Vargön (FÖP). 

 

Expedieras: 

Vänersborgs kommun  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 54 Revision årsredovisning 2021 

 
Årsredovisningen för 2021 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 
31 mars.  
 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår 
som en del av revisionsplanen för år 2021. 
 
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för 
sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk 
hushållning. 
 
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen 
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 
 
Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör. 
 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat informera direktionen om revisionen av 
årsredovisningen samt översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till 
kommunerna. 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna. 

 

Expedieras till: 

Medlemskommunerna Fyrbodal 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 55 Rekrytering ny förbundsdirektör 

 
Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande. 

 

Direktionen beslutar 

Att utse Anna Lärk Stålberg till ny förbundsdirektör för Fyrbodals kommunalförbund.  

Att uppdra åt förbundets ordförande att besluta om anställningsavtal och tillträdesdag inom 
ramen för tidigare avtal med förbundsdirektör.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 56 Information om Platåbergens Geopark 

Information om Platåbergens Geopark, om projektets utveckling och utnämningen som 
Sveriges första Unesco Globala Geopark. Fyrbodals kommunalförbund har stöttat projektet 
ekonomiskt då delar av Platåbergen finns i vår geografi. 

Ärendet föredrogs av Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark, 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 57 Teknikcollege – nytt samverkansavtal 

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i 
ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för 
att matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta 
bidrar till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande 
samverkansavtal gäller t o m 20221231. En process för framtagande av nytt avtal har påbörjats 
och ärendet presenterar en plan för framtagandet. 

 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen. 

 

Direktionen beslutar  

 

Att anteckna informationen till protokollet- 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 58 Skrivelse väg 2183 Ed 

Inkommen skrivelse från Dals-Eds kommun, som ansöker om att 12 miljoner kronor ska 
avsättas för ombyggnation av väg 2183, ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal”, som 

finns avsatt i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033. 

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.   

 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta om att avsätta 12 
miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033. 

 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Förslag till beslut 

Att avsätta 12 miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan 

för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 59 Västkom – framtida uppdrag 

 
Ärendet presenterades på mötet av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Direktionen beslutar 

Att ställa sig bakom yttrandet gällande handlingsplan för VästKoms framtida inriktning. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 60 Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet? 

 
Under de gånga åren har kommuner och regioner erhållit statliga medel för suicidprevention 
inom överenskommelse psykisk hälsa. Medel har bland annat använts för att ta fram en 
länsgemensam handlingsplan. Det finns dock ej upparbetade medel från 2020 och 2021 kvar 
vilka socialchefsnätverket har beslutat ska användas för att tillsätta en tidsbegränsad resurs som 
processtöd. Processtödet omfattar att bistå kommunerna med att utveckla och implementera 
handlingsplanen samt det lokala arbetet med att skapa strukturförändringar. 

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen. 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 61 TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning 

Redovisning av arbetet med det strategiska utvecklingsområdet ”Utbildning och 

kompetensförsörjning” enligt direktionens årshjul. 

Ärendet föredrogs av Karin Jansson, Elisabeth Hansson, Julia Sahlström, Maria Wolff och Lars 
Nejstgaard.  

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina 

Information rörande arbetet med kommuntal för mottagande av nyanlända, samt situationen när 
det gäller mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. 

Ärendet presenterades på mötet. 

Ärendet föredrogs av Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands 
län. 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 63 Rapportering av avslutade projekt 

Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2021/2022: 

- Grön Tillväxt Skog 

- Rural mobilitet 

Rapportering av Grön Tillväxt Skog föredras av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg och 
Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst 

Projektet Rural mobilitet, senare namnändrat till Tur&Retur, har föredragits vid ett tidigare 
tillfälle. 

 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

Informations och anmälningsärenden 
 
§ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst  

En halvtidsutvärdering har gjorts av Position Väst strategiska plan. 

Ärendet presenteras på mötet. 

Ärendet föredrogs av Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst och Anna Aspgren från 
Aspgren Ledarresurs 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen. 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 65 Aktuella projektansökningar 

 
Ingen föredragning av ärendet. 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 66 Aktuella delegationsbeslut 

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.  

 

Ingen föredragning av ärendet. 

 

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.  

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 67 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 

 

Muntlig rapport lämnas på mötet.  

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg, tf 
förbundsdirektör. 

 

BHU: 

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten: 

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling 
(360online.com)  

 

Västkom: 

Länk till Västkoms möten:  

Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)  

 

SRO: 

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO): 

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)  

 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html?folder=19.63c5311513f7b9eaf4e1e3d&sv.url=12.7c778a7b13f7ba15dd52b4a
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
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§ 68 Meddelanden 

 

 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 69 Övriga frågor 

Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör informerade om: 

Återkoppling på förbundets skrivelse om ökad statlig närvaro i kommunerna. 

En möjlig förfrågan om delägarskap i mötesplats Steneby. 

Information kring Kommunakademin Väst. 

Att löneöversyn pågår på kommunalförbundet. 

Aktuella personalförändringar 

Förbundet har tagit emot fyra remissvar på ärendet kring skrivelsen avseende ökad statlig 
närvaro i Fyrbodal.  Remissvaren har skickats till Arbetsmarknadscheferna i Fyrbodals 
kommuner för kännedom. 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 70 Nästa möte 

Arbetsutskottet den 2 juni. Nästa direktionsmöte den 17 juni i Lysekil. 

 

Ärenden enligt årshjul: 

Tertialrapport 2101–2104 
Förslag budget basverksamhet 2023 - 2025 
Återrapportering DRUM 2021 
Förslag budget DRUM 2023 
Ägardialog med Gryning Vård 
 

 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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KS § 143 Organisationsöversyn - 
tjänstemannaorganisationen 

Ärende: KS/2022-0449 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera denna återrapportering av beställt uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten för verksamhetsåret 2020 ingick 
det ett uppdrag för kommundirektören att genomföra en översyn av 
tjänstemannaorganisationen med syfte att identifiera strukturella 
utvecklingsområden med avsikt att skapa en mer ändamålsenlig organisation.  

Då Covid-situationen drabbade kommunen under våren 2020 hemställde 
kommundirektören till kommunstyrelsens ordförande att framflytta denna 
utredning tills situationen hade balanserats och det skulle finnas utrymme att 
genomföra uppdraget. Detta beviljades och nu har uppdraget genomförts under 
perioden augusti 2021 tom juni 2022. 

Arbetet har processletts av extern konsult. Denna handling är en återrapportering 
av det utförda uppdraget.  

I grunden har kommunen idag en väl balanserad verksamhet väl anpassad för att 
möta uppdraget och uppsatta politiska mål.  

Översynen visar att det inte finns några större ekonomiska, kvalitativa eller andra 
strategiska vinster att finna i att minska eller öka antalet nämnder eller deras 
förvaltningar. Nuvarande organisationella inriktning är väl inarbetat och det har 
under de senaste åren arbetats med att kontinuerligt anpassa och effektivisera i 
syfte att upprätthålla en ändamålsenlig organisation vars syfte är att klara det 
kommunala uppdraget och den politiska inriktningen. 

Verksamhetsåren 2018 och 2019 präglades av ett större arbete med att finna 
möjliga kostnadsreduceringar och skapa effektiviseringar. Bedömningen är att 
identifierade kostnadsreduceringar effektuerats men effektiviseringseffekter över 
förvaltningsgränserna i stort sett har uteblivit.  

Kommunens verksamheter och ekonomi har sakta vuxit i omfattning under de 
senaste åren och i dagsläget bedöms att kommunen har en god balans mellan 
ekonomisk stabilitet och förmåga till kvalitativ leverans. Detta utgör en god 
plattform för att fortsätta en balanserad tillväxt där nuvarande storlek på 
personalstyrka inom ledning och administration i stort kan vidmakthållas även vid 
en fortsatt reglerad tillväxt. Däremot har vi identifierat ett behov av utökning av 
resurser där personalstyrkan måste följa uppdragets storlek vid tillväxt, läs bland 
annat en ökande omsorgsverksamhet och området för barn- och utbildning. Detta 
handlar alltså om de resurser längst ut som möter brukare och kunder. Detta 
ökade behov bedöms i dagsläget komma att påverka kommunens totala 
ekonomiska manöverutrymme framöver.  

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

Under processen framkom det att det behövdes en extra genomlysning inom 
verksamhetsområdet Städ och måltid. Återrapportering från denna genomlysning 
bifogas. Kommundirektören finner i nuläget dock ingen anledning att 
rekommendera en organisationsjustering. Anledningen är att det inte har 
identifierats tillräckligt starka ekonomiska och kvalitativa skäl. 

Utöver detta har även rekommendationerna från den tidigare översynen av de 
kommunala bolagen vägts in då vissa rekommenderade åtgärder från den 
rapporten är påverkande. Som konsekvens av denna kommer det en separat 
tjänsteskrivelse gällande en kommunövergripande organisationsjustering kopplat 
till verksamheten inom AB Strömstads Badanstalt 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-17 § 194 
Tjänsteskrivelse 
Rapport – översyn måltid och städ 24 maj 2022 
Slutrapport - Översyn tjänstemannaorganisation 2 augusti 2022  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera denna återrapportering av beställt uppdrag. 

Beslutet skickas till 
Diariet



Sida: 1 (2)

KSau § 194 Organisationsöversyn - 
tjänstemannaorganisationen 

Ärende: KS/2022-0449 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att notera denna återrapportering av beställt uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten för verksamhetsåret 2020 ingick 
det ett uppdrag för kommundirektören att genomföra en översyn av 
tjänstemannaorganisationen med syfte att identifiera strukturella 
utvecklingsområden med avsikt att skapa en mer ändamålsenlig organisation.  

Då Covid-situationen drabbade kommunen under våren 2020 hemställde 
kommundirektören till kommunstyrelsens ordförande att framflytta denna 
utredning tills situationen hade balanserats och det skulle finnas utrymme att 
genomföra uppdraget. Detta beviljades och nu har uppdraget genomförts under 
perioden augusti 2021 tom juni 2022. 

Arbetet har processletts av extern konsult. Denna handling är en återrapportering 
av det utförda uppdraget.  

I grunden har kommunen idag en väl balanserad verksamhet väl anpassad för att 
möta uppdraget och uppsatta politiska mål.  

Översynen visar att det inte finns några större ekonomiska, kvalitativa eller andra 
strategiska vinster att finna i att minska eller öka antalet nämnder eller deras 
förvaltningar. Nuvarande organisationella inriktning är väl inarbetat och det har 
under de senaste åren arbetats med att kontinuerligt anpassa och effektivisera i 
syfte att upprätthålla en ändamålsenlig organisation vars syfte är att klara det 
kommunala uppdraget och den politiska inriktningen. 

Verksamhetsåren 2018 och 2019 präglades av ett större arbete med att finna 
möjliga kostnadsreduceringar och skapa effektiviseringar. Bedömningen är att 
identifierade kostnadsreduceringar effektuerats men effektiviseringseffekter över 
förvaltningsgränserna i stort sett har uteblivit.  

Kommunens verksamheter och ekonomi har sakta vuxit i omfattning under de 
senaste åren och i dagsläget bedöms att kommunen har en god balans mellan 
ekonomisk stabilitet och förmåga till kvalitativ leverans. Detta utgör en god 
plattform för att fortsätta en balanserad tillväxt där nuvarande storlek på 
personalstyrka inom ledning och administration i stort kan vidmakthållas även vid 
en fortsatt reglerad tillväxt. Däremot har vi identifierat ett behov av utökning av 
resurser där personalstyrkan måste följa uppdragets storlek vid tillväxt, läs bland 
annat en ökande omsorgsverksamhet och området för barn- och utbildning. Detta 
handlar alltså om de resurser längst ut som möter brukare och kunder. Detta 
ökade behov bedöms i dagsläget komma att påverka kommunens totala 
ekonomiska manöverutrymme framöver.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-17 Ärende: KS/2022-0053 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp Sida: 2 (2) 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-17 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

Under processen framkom det att det behövdes en extra genomlysning inom 
verksamhetsområdet Städ och måltid. Återrapportering från denna genomlysning 
bifogas. Kommundirektören finner i nuläget dock ingen anledning att 
rekommendera en organisationsjustering. Anledningen är att det inte har 
identifierats tillräckligt starka ekonomiska och kvalitativa skäl. 

Utöver detta har även rekommendationerna från den tidigare översynen av de 
kommunala bolagen vägts in då vissa rekommenderade åtgärder från den 
rapporten är påverkande. Som konsekvens av denna kommer det en separat 
tjänsteskrivelse gällande en kommunövergripande organisationsjustering kopplat 
till verksamheten inom AB Strömstads Badanstalt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport – översyn måltid och städ 24 maj 2022 
Slutrapport - Översyn tjänstemannaorganisation 2 augusti 2022  

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera denna återrapportering av beställt uppdrag. 

Beslutet skickas till 
Diariet



Sida: 1 (3)

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Organisationsöversyn - tjänstemannaorganisationen 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera denna återrapportering av beställt uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten för verksamhetsåret 2020 ingick 
det ett uppdrag för kommundirektören att genomföra en översyn av 
tjänstemannaorganisationen med syfte att identifiera strukturella 
utvecklingsområden med avsikt att skapa en mer ändamålsenlig organisation.  

Då Covid-situationen drabbade kommunen under våren 2020 hemställde 
kommundirektören till kommunstyrelsens ordförande att framflytta denna 
utredning tills situationen hade balanserats och det skulle finnas utrymme att 
genomföra uppdraget. Detta beviljades och nu har uppdraget genomförts under 
perioden augusti 2021 tom juni 2022. 

Arbetet har processletts av extern konsult. Denna handling är en återrapportering 
av det utförda uppdraget.  

I grunden har kommunen idag en väl balanserad verksamhet väl anpassad för att 
möta uppdraget och uppsatta politiska mål.  

Översynen visar att det inte finns några större ekonomiska, kvalitativa eller andra 
strategiska vinster att finna i att minska eller öka antalet nämnder eller deras 
förvaltningar. Nuvarande organisationella inriktning är väl inarbetat och det har 
under de senaste åren arbetats med att kontinuerligt anpassa och effektivisera i 
syfte att upprätthålla en ändamålsenlig organisation vars syfte är att klara det 
kommunala uppdraget och den politiska inriktningen. 

Verksamhetsåren 2018 och 2019 präglades av ett större arbete med att finna 
möjliga kostnadsreduceringar och skapa effektiviseringar. Bedömningen är att 
identifierade kostnadsreduceringar effektuerats men effektiviseringseffekter över 
förvaltningsgränserna i stort sett har uteblivit.  

Kommunens verksamheter och ekonomi har sakta vuxit i omfattning under de 
senaste åren och i dagsläget bedöms att kommunen har en god balans mellan 
ekonomisk stabilitet och förmåga till kvalitativ leverans. Detta utgör en god 
plattform för att fortsätta en balanserad tillväxt där nuvarande storlek på 
personalstyrka inom ledning och administration i stort kan vidmakthållas även vid 
en fortsatt reglerad tillväxt. Däremot har vi identifierat ett behov av utökning av 
resurser där personalstyrkan måste följa uppdragets storlek vid tillväxt, läs bland 
annat en ökande omsorgsverksamhet och området för barn- och utbildning. Detta 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum: 2022-08-03 Ärende: KS/2022-0449 

Postadress: 452 80 Strömstad 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Organisationsnr: 212000-1405 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Datum: 2022-08-03 Sida: 2 (3) 

Ärende: KS/2022-0449 

handlar alltså om de resurser längst ut som möter brukare och kunder.  Detta 
ökade behov bedöms i dagsläget komma att påverka kommunens totala 
ekonomiska manöverutrymme framöver.   

Under processen framkom det att det behövdes en extra genomlysning inom 
verksamhetsområdet Städ och måltid. Återrapportering från denna genomlysning 
bifogas. Kommundirektören finner i nuläget dock ingen anledning att 
rekommendera en organisationsjustering. Anledningen är att det inte har 
identifierats tillräckligt starka ekonomiska och kvalitativa skäl 

Utöver detta har även rekommendationerna från den tidigare översynen av de 
kommunala bolagen vägts in då vissa rekommenderade åtgärder från den 
rapporten är påverkande. Som konsekvens av denna kommer det en separat 
tjänsteskrivelse gällande en kommunövergripande organisationsjustering kopplat 
till verksamheten inom AB Strömstads Badanstalt 

Perspektiv 

Barnperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv 

Ekonomiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv 

Folkhälsoperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv 

Juridiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv 

Miljöperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport – översyn måltid och städ 24 maj 2022 
Slutrapport - Översyn tjänstemannaorganisation 2 augusti 2022  



Datum: 2022-08-03 Sida: 3 (3) 

Ärende: KS/2022-0449 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

  
  
  
  

Beslutet skickas till 
Diariet



Översyn av tjänstemannaorganisation– juni 2022

Översyn tjänstemannaorganisation

På uppdrag av

Strömstads kommun

Slutrapport 2.0
2 augusti 2022

Ansvarig konsult

Sven-Martin Åkesson

Åkesson Managementkonsult AB



Översyn av tjänstemannaorganisation– juni 2022

Innehållsförteckning

1. Uppdraget

2. Upplägg och genomförande av översynen

3. Workshop med kommundirektörens ledningsgrupp

4. Sammanfattning av intervjuer och samtal

5. Konsultens analys av nuläge och omvärld

6. Konsultens slutsatser och rekommendationer



Översyn av tjänstemannaorganisation– juni 2022

Uppdraget

I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten för verksamhetsåret 2020 ingick det ett uppdrag för kommundirektören att genomföra en 

översyn av tjänstemannaorganisationen med syfte att identifiera strukturella utvecklingsområden med avsikt att skapa en mer ändamålsenlig 

organisation. Då Covid-situationen drabbade kommunen under våren 2020 hemställde kommundirektören till kommunstyrelsens ordförande att 

framflytta denna utredning tills situationen hade balanserats och det skulle finnas utrymme att genomföra uppdraget.

Uppdraget har nu genomförts under perioden augusti 2021 tom juni 2022. Arbetet har innefattat dels workshop och intervju med ledande 

tjänstepersoner, dels jämförelser med liknande kommuner av Strömstads karaktär, dels en nyckeltalsjämförelse och slutligen ett arbete 

tillsammans med extern konsult inkluderande dennes förslag till åtgärder. Dessutom vägs den under år 2020 genomförda bolagsöversynen in. 



Översyn av tjänstemannaorganisation– juni 2022

Upplägg och genomförande av översynen

Upplägg

Översynen har genomförts i följande steg:

1. Inläsning på nuvarande organisation i kommunen

2. Intervju och workshop med kommunledning (tjänstepersoner)

3. Sammanställning och analys av intervju och workshop

4. Konsultens omvärldsanalys

5. Sammanfattning och slutsatser

6. Konsultens rekommendationer

Analyser i översynen

Analysen i workshopen består av 3 delar:

• Workshop med kommundirektörens ledningsgrupp

• Djupintervju med kommundirektören

• Ett flertal intervjuer och samtal med ledande tjänstepersoner i organisationen under det gångna året

• Konsultens omvärldsanalys

Rapporten

Utifrån ovanstående analyser görs en sammanställning som resulterar i konsultens slutsatser och rekommendationer. Dessa slutsatser och 
rekommendationer baseras dels på genomförda analyser men också konsultens tidigare uppdrag och erfarenheter av liknande frågeställningar i 
andra kommuner.



Översyn av tjänstemannaorganisation– juni 2022

Workshop med kommundirektörens ledningsgrupp

Inledning

I november 2021 genomfördes en workshop med kommundirektörens ledningsgrupp avseende nuvarande och framtida tjänstemannaorganisation. 

Frågeställningar

Fokuset i workshopen handlade om styrkor och svagheter i nuvarande organisation samt behov av utvecklad organisation i framtiden. Utifrån 
analysen ställdes frågan i workshopen om eventuella behov av förändringar i tjänstemannaorganisationen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser kommundirektörens ledningsgrupp att det inte bör göras några omfattande förändringar i nuvarande organisations-
struktur. De bedömer nuvarande organisationsstruktur som tydlig, enkel, logisk och ändamålsenlig.

Vad gäller AB Strömstads badanstalt så finns ett förslag om att avveckla verksamheten i bolaget och lägga verksamheterna inom bad och gym till 
Tekniska förvaltningen. I förslaget framgår också att den del av anläggningsdrift som ligger i Badanstalten ska läggas inom AB Strömstadlokaler. 
Dessa förslag ligger i linje med ledningsgruppens bedömning.

Ett förslag från ledningsgruppen är att djupare analyser verksamheterna för måltid och städ. Dessa båda verksamheter ligger i nuläget inom Barn-
och utbildningsförvaltningen. Analysen pekar på att dessa båda verksamheter eventuellt kan tillhöra Tekniska förvaltningen i framtiden. Syftet 
skulle vara att analysera om en förändring över tid skulle kunna öka barn- och utbildningsförvaltningens styrning och ledning av kärnuppdraget 
inom skolan samtidigt som Tekniska förvaltningen kan utveckla styrning och ledning av kommunens samlade serviceuppdrag.

Ledningsgruppen understryker också att eventuella förändringar i Tekniska förvaltningens uppdrag medför ett behov av en översyn av tekniska 
förvaltningens uppdrag som helhet.

Slutsats

Gruppens slutsats är att det med undantag av verksamheterna för bad och gym samt en fördjupad analys av måltid och städ, inte finns några behov 
av förändringar i organisationens struktur. Ledningsgruppen menar att det snarare handlar om arbetssätt samt styrning och ledning inom den 
befintliga organisationen som behöver utvecklas. Det handlar t ex om att jobba för helhetens bästa, former för samverkan, mer dialogbaserad 
styrning, rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner, långsiktig verksamhetsutveckling, utvecklad analys av kvalitet och resultat samt 
utveckling av ledningsarbetet i ledningsgrupper utifrån gemensamma strategiska utvecklingsområden.



Översyn av tjänstemannaorganisation– juni 2022

Sammanfattning av genomförda intervjuer och samtal

Inledning

Som en del av översynen har dels en djupintervju genomförts med kommundirektören och dels ett antal samtal/intervjuer gjorts med ledande 

tjänstepersoner i organisationen. En sammanfattning av de reflektioner och slutsatser som framkommit i dessa samtal redovisas här nedan.

Nuläge

Kommunen upplevs idag ha en balanserad verksamhet väl anpassad för att möta uppdraget och utsatta politiska mål. Förutsättningarna kan 

naturligtvis förändras utifrån olika faktorer vilket kan föranleda en kompletterande analys och bedömning. Det finns i nuläget inte några 

ekonomiska, kvalitativa eller andra strategiska vinster i att minska eller öka antalet förvaltningar (eller nämnder). Nuvarande organisatoriska 

indelning och struktur är väl inarbetad samt effektiv, enkel och logisk. Det har under de senaste åren arbetats med att kontinuerligt anpassa och 

effektivisera i syfte att upprätthålla en ändamålsenlig organisation vars syfte är att klara det kommunala uppdraget och den politiska 

inriktningen.

Verksamhetsåren 2018 och 2019 präglades av ett större arbete med att finna möjliga kostnadsreduceringar och skapa effektiviseringar. Detta 

skapade utrymme för ett till viss del bättre ekonomiskt resultat men det fanns likaså en hel del justeringar som skapat sjukskrivnings- och 

redundansproblem och därmed kvalitetsbrister då kommunens totala verksamhet vuxit utifrån uppdraget och med tillhörande 

befolkningstillväxt. Bedömningen är att identifierade kostnadsreduceringar effektuerats men effektiviseringseffekter över 

förvaltningsgränserna i stort sett har uteblivit. 

Kommunens verksamheter och ekonomi har sakta vuxit i omfattning under de senaste åren och i dagsläget bedöms kommunen har en god 

balans mellan ekonomisk stabilitet och förmåga till kvalitativ leverans. Detta utgör en god plattform för att fortsätta en balanserad tillväxt där 

nuvarande storlek på personalstyrka inom ledning och administration i stort kan vidmakthållas även vid en fortsatt reglerad tillväxt. Däremot 

har vi identifierat ett behov av utökning av resurser där personalstyrkan måste följa uppdragets storlek vid tillväxt, läs bland annat en ökande 

omsorgsverksamhet och området för barn- och utbildning. Detta handlar alltså om resurser längst ut dvs närmast kund och brukare samt 

förmågan till ledning av dessa resurser.



Översyn av tjänstemannaorganisation– juni 2022

Påverkan under Covid perioden

Under verksamhetsåren 2020 -2021 har Covid- situationen påverkat hela kommunorganisationen och den tidigare identifierade redundans-

förmågan har drabbat organisationens förmåga att leverera inom framförallt de tyngre kärnverksamheterna Socialförvaltningen och Barn- och 

Utbildningsförvaltningen samt enstaka nyckelfunktioner inom övriga förvaltningar. Att anlita externa konsulter alternativt att överbelasta 

enskilda individer har varit lösningen men till en stor kostnad såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt. Situationen har dock varit så långt ifrån 

normal nivå att man bör vara försiktig att dra för stora slutsatser av detta inför eventuella åtgärder framöver i ett mer normaliserat läge.

De stora framtida utmaningarna 

De stora utmaningarna de närmaste åren ur ett ekonomiskt perspektiv står att finna i behoven av lokalutveckling och personal för

kärnverksamheterna inom framförallt omsorg och utbildning. Digitaliseringsutvecklingen kommer att hjälpa till att finna lösningar som inte är så 

resurskrävande som dagens men denna form av utveckling kräver likaså temporära insatser utanför ordinarie linjeverksamhet.  

Det finns dock alltid möjligheter att ytterligare optimera organisationen ur såväl ett förvaltningsperspektiv som ur ett koncernövergripande 

perspektiv. Detta utifrån att uppdragets omfattning eller politiska inriktningar påverkar. Det bör betonas att det åligger respektive 

förvaltningsledning att kontinuerligt arbeta med effektiviseringar och kostnadsreduceringar i förhållande till leveransförmåga.

Nu när Covid-situationen har lagt sig finns det förutsättningar för kommunen att fortsätta sin balanserade tillväxt och arbetet mot vision 2030 

med tillhörande etappmål, nuvarande som tillkommande. Utifrån den planerade bostadsökningen kommer underlaget för inflyttning att öka 

markant och det strategiska arbetet med att skapa ett ”attraktivera Strömstad” behöver intensifieras. Omställningsarbetet har nu pågått i över 

två år och behöver fortsatt drivkraft såväl med externt stöd som med lokalpolitisk tydlighet. Det handlar mycket om kommunens bidrag till att 

skapa möjligheter för lokala företag att fortsätta utvecklas och nyetableringar inom flera branscher. 

Sammanfattning av genomförda intervjuer och samtal, fortsättning
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Realistiska organisatoriska justeringar

Utgångspunkten har varit att alla förändringar skall ge antingen ett betydande ekonomiskt, kvalitativt eller strategisk positiv konsekvens. Att 

flytta om boxar och rutor utifrån tyckande utan rejäla förbättringar är svårmotiverat. 

Ett av scenarierna är att utgå ifrån ett sk. utifrån och in perspektiv. Det innebär att starta processen där kunden möter kommunen och 

analysera hur vi skapar bäst möjligheter för medarbetarna som möter kund för bästa möjliga leverans. Därefter kan vi syna hur vi organiserar 

ledning och styrning därifrån. Har vi för många organisationsenheter? Kan vi optimera ledning & styrning än bättre? Hur ser jämförelseanalysen 

ut mot kommuner som formerat sig annorlunda ut?

Bedömningen är att en övergång till ett mindre antal nämnder/ förvaltningar inte skapar ett mervärde för kunden och inga effektivitet- eller 

kvalitetsvinster för kommunen. En jämförelse med andra kommuner visar inte heller någon tydlig framgångslinje i detta. 

Att genomföra det motsatta dvs. att tillföra fler nämnder/ förvaltningar dömdes likaså ut ganska omgående utifrån samma erfarenhet ur ett 

jämförelseperspektiv med andra kommuner.

Med dagens fem förvaltningar bedöms kommunen ha en bra balans för att kunna genomföra sitt uppdrag utifrån nuvarande styrmodells

struktur.

Fokus i det utvecklingsarbetet bör istället ligga på hur vi styr, leder och reglerar arbetet mellan befintliga förvaltningar och nämnder. Utifrån –

in processen där kunden möter kommunen innebär att vi behöver titta på processen utifrån kundens perspektiv och utveckla våra roller och 

arbetssätt för stärka och effektivisera processen. Bedömningen är att det finns förbättringspotential i denna process. 

Sammanfattning av genomförda intervjuer och samtal, fortsättning
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Identifierade utvecklingsområden:

De stora processerna för omsorgssektorn och barn- och utbildning samt vår externa service inom hamn, gata och VA med mera hanteras bra 

och bedömes inte vara föremål för några större behov av strukturella justeringar. Kommunledningsförvaltningen samt vår myndighetsutövning 

inom bygg och miljö & hälsa har tidigare genomlyste och har inte i nuläget något identifierat behov av omstrukturering utifrån ett 

organisationellt perspektiv. Eventuella brister per enhet får hanteras inom respektive förvaltning och påverkar inte bedömningen ur ett 

strukturellt organisationsperspektiv i denna översyn.

Inom arbetet med samhällsbyggnadsprocessen har kommunen såväl organisatoriskt som arbetsledningsmässigt valt att hantera detta inom tre 

olika nämnder. I större kommuner är det brukligt att hantera denna process inom en gemensam nämnd/ förvaltning med ett tillhörande 

jävsutskott för myndighetsutövandet. I mindre kommuner ser det lite olika ut men vanligast är att kommunledningen med ordförande och 

kommundirektör har kontakten med exploatörer och näringsliv samt diversifierad ledning & styrning av samhällsbyggnadsprocessen inom max 

två nämnder. Funktioner inom samhällsbyggnadsprocessen är normalt planavdelning inklusive översiktsplanering, mark- o 

exploateringsavdelning. 

Strömstads uppdelning på tre nämnder upplevs internt i förvaltningsorganisationen som ett inte oöverstigligt hinder men det är här vi har ett 

stort behov av fungerande samverkan eftersom många beslutande individer från olika nämnder och förvaltningar är inkopplade. Detta är alltså 

område för utveckling men det behöver nödvändigtsvis inte medföra en organisationell justering för att uppnå tydligare ledning & styrning men 

samverkan mellan parterna behöver utvecklas. 

Ett arbete har nu inletts där vi över verksamhetsåret infört ett flertal strukturerade strategiska samråd mellan de aktuella nämndsutskotten och 

aktuella tjänstepersoner. Därutöver har vi bildat ett operativt samhällsbyggnadsråd mellan de tre aktuella förvaltningscheferna och ett nära 

samarbete med VD för Strömstadsbyggen. Denna modell för ledning och styrning får verka under perioden 2022-2023 med tillhörande 

efterföljande utvärdering.  

Sammanfattning av genomförda intervjuer och samtal, fortsättning
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AB Strömstads Badanstalt

När denna organisationsutredning presenteras har kommundirektören framlagt en tjänsteskrivelse med förslag om att flytta verksamheten 

inom AB Strömstads Badanstalt till andra verksamheter inom kommunkoncernen. I princip föreslås den tekniska anläggningsservicen återgå till 

AB Strömstadslokaler, den bokningsfunktion som hantera lokalerna flyttas till Fritidsavdelningen på Kommunstyrelsen och verksamhet samt 

personal inom bad- och gymenheten övergår till utförarverksamheten inom Tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen

Utförarverksamheten på Tekniska förvaltningen har en stor utvecklingspotential för att kunna samla fler utförarverksamheter och finna större 

samordnings- och effektiviseringsvinster. En utredning om kommunens befintliga städ- och måltidsorganisation kommer att presenteras under 

hösten 2022. I denna framgår det av slutsatserna att det inte föreligger akut behov av en organisationell förflyttning men det skulle uppstå en 

utvecklingspotential som är värd att värdera framöver. Denna inriktning bör givetvis innan eventuellt förslag stämmas av med den Tekniska 

nämnd som kommer att leda arbetet i den kommande mandatperioden.  

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten fungerar utmärkt i organisationen hos Bygg- o Miljöförvaltningen. Inga ekonomiska eller större kvalitativa vinster finns att 

uppbringa med att organisera denna verksamhet hos kommunstyrelsen vilket man gör i stort sett i alla små och medelstora svenska kommuner. 

Däremot utökas uppdraget framöver för verksamheten då en återuppbyggnad av civilförsvaret har påbörjats och samverkan med 

kommunledning och risk- och säkerhetsenheten kommer öka. Detta skulle kunna motivera en framtida organisationell flytt. Här följer 

Kommundirektören följer utvecklingen framöver.

Städ och måltid   

En särskild utredning kring städ och måltid ska genomföras och presenteras under hösten 2022.

Övrigt

Avseende övriga funktioner har Strömstad i stort allt på plats för att klara det kommunala uppdraget som är ålagt oss, precis som i en större 

kommun. Däremot är vi väldigt känsliga ur ett redundansperspektiv och det finns enstaka individer som besitter ett flertal funktioner för att 

leveranskravet skall uppfyllas. 

Sammanfattning av genomförda intervjuer och samtal, fortsättning
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Slutsatser i punktform:

• Antal nämnder och dess förvaltningar bedöms vara tillräckligt optimerade och väl fungerande för att motivera förändringar av större 

karaktär.

• Verksamhetsindelningen utifrån uppdraget är väl förankrat och inarbetat. Det finns en utvecklingspotential inom Tekniska Nämndens 

utförarverksamhet som skulle kunna motivera en överflyttning av enheten för Städ- och måltid från Barn- och utbildningsnämnden. 

• Förvaltningarna har under åren 2018-2019 arbetat med att optimera kostnadsstrukturerna och kommunorganisationen bedömdes vara väl 

anpassad utefter uppdrag och kostnadsbild inför år 2020.

• Konklusionen efter pandemiåren 2020-2021 är att viss verksamhet har ett behov av att växa för att klara leverera mot uppdraget och 

uppsatta mål. Detta då kommunens kundunderlag och dess behov har utökats, framförallt inom Omsorgsområdet.

• Det område som bedöms ha behov av förstärkning och eller justering är framförallt en samordnad ledning och styrning av 

samhällsbyggnadsprocessen. 

• De största utmaningarna är inte organisationella strukturfrågor eller stora behov av ytterligare kostnadsreduceringar utan kan härledas till 

kompetensförsörjningsbehovet och det växande kundbehovet inom Socialnämndens ansvarsområde. Därutöver medföljer det stora 

investeringsutmaningar och därmed framtida driftspåslag inom lokalförsörjningsbehovet kopplat till all vår kärnverksamhet inom skola, vård 

och omsorg.

• Förvaltningscheferna har i uppdrag från Kommundirektören att systematiskt arbeta med att anpassa och optimera sina verksamheter och 

samtliga förvaltningar genomlyses med jämna mellanrum. 

Sammanfattning av genomförda intervjuer och samtal, fortsättning
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Konsultens analys av nuläge och omvärld

Konsultens reflektioner avseende tjänstemannaorganisationen i Strömstads kommun

Konsultens bedömning är att en kommuns organisation ska vara enkel, tydlig och logisk. Organisationsstrukturen i Strömstad, med sina 5 
förvaltningar, är just detta. Det är enkelt och logiskt att förstå organisationen och det finns en tydlig gränsdragning i respektive förvaltnings 
uppdrag.

Generellt om kommunernas organisationer

De utvecklingsinsatser som sker i många kommuner i nuläget handlar mycket om ökad helhetssyn och stärka tilliten inom den kommunala 
organisationen. Detta innebär ofta att antalet förvaltningar och nämnder minskar i syfte att underlätta samverkan, dialog och helhetssyn. En 
annan utveckling i flera kommuner är att hela tjänstemannaorganisationen samlas i en gemensam förvaltning, oavsett hur den politiska 
organisationen utformas. Konsekvensen av detta blir att kommundirektören blir chef över samtliga tjänstepersoner vilket syftar till att 
möjliggöra snabbare omställningar, ett mer effektivt förändrings- och utvecklingsarbete samt ett mer agilt arbetssätt.

Generellt sett så flyttas fokus mer och mer mot frågor som handlar om styrning och ledningen, snarare än organisationsstrukturen i sig. Det 
behövs naturligtvis en bra organisationsstruktur i grunden men utifrån den behöver ofta formerna för styrning och ledning utvecklas. Det 
handlar ofta om hur man arbetar inom organisationen med långsiktigt strategiska utveckling, samverkan och helhetssyn, ökat fokus på resultat 
och kvalitet, förbättrade analyser, samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda mm.

Konsultens sammanfattande bedömning

• Konsultens bedömning är att nuvarande organisationsstruktur är enkel och logisk. De tre stora kommunala huvudområdena har varsin
nämnd som speglas av en förvaltning (Skola, socialtjänst och samhällsbyggnad). Dessa tre områden kompletteras med en teknisk 
förvaltning med ansvar för drift, förvaltning och service samt en kommunstyrelseförvaltning. Tydligt, enkelt och logiskt.

• Det finns inget i genomförda workshop och intervju som indikerar några behov av förändringar i organisationsstrukturen, förutom det 
som lyfts fram kring fortsatt arbete med badverksamheten samt måltid och städ.
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Konsultens slutsatser

Inledning

Organisationens förmåga att skapa god kvalitet och goda resultat utifrån uppdraget och den politiska viljan är ett samspel mellan olika 
dimensioner. Bilden nedan beskriver behovet av att utveckla såväl kommunens struktur som arbetssätt och kultur för att kunna skapa kvalitet 
och resultat utifrån uppdraget. En översyn av den kommunala organisationen behöver därför beakta samtliga delar i nedanstående modell. 
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Konsultens slutsatser

Organisationsstruktur kontra styrning och ledning

I grund och botten behöver alla kommuner en tydlig, enkel, effektiv och logisk organisationsstruktur. Organisationsstrukturen handlar om att 
fördela uppdrag, roller (ansvar och befogenheter) till kommunens olika funktioner (KF, KS, nämnder, utskott, beredningar, förvaltningar, 
styrelser, bolag). När organisationen analyseras behöver dels organisationsstrukturen bedömas men också kommunens förmåga att styra och 
leda organisationen för hög kvalitet och effektivitet utifrån uppdragen. Det finns en risk att man i samband med en organisationsöversyn har 
en övertro på organisationens betydelse i förhållande till modell och arbetssätt för styrning och ledning.
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Konsultens slutsatser

Slutsatser utifrån intervju och workshop

Konsultens samlade bedömning är att både ledningsgruppen och kommundirektören har gjort realistiska och balanserade analyser av 
nuvarande tjänstemannaorganisation. 

Analysen som gjort genom workshop/intervju pekar på att det i nuläget inte finns några behov av att göra organisatoriska förändringar i 
tjänstemannaorganisationen. Tjänstepersonernas bedömning är att organisationsstrukturen är ändamålsenlig och effektiv som den i nuläget 
är utformad. Fokus i det fortsatt arbetet bör ligga på utvecklad styrning och ledning.

Konsultens bedömning

Konsultens bedömning är att nuvarande organisationsstruktur är tydlig, enkel och logisk. De tre stora kommunala huvudområdena har varsin 
nämnd som speglas av en förvaltning (Skola, socialtjänst och samhällsbyggnad). Dessa tre områden kompletteras med en teknisk förvaltning 
med ansvar för drift, förvaltning och service samt en kommunstyrelseförvaltning. 

Intervju och workshop tyder på att det finns en kommundirektör och en ledningsgrupp som tar initiativ till utveckling och effektivisering. Det 
finns inget i analysen som pekar på oöverkomliga hinder för fortsatt utvecklingsarbete i nuvarande organisationsstruktur. Detta borgar för att 
det fortsatta utvecklingsarbetet kan ske inom ramen för befintlig organisationsstruktur.

Frågor för framtida utredning

Det finns frågor som kan utredas i framtiden vad gäller den organisatoriska strukturen men dessa bedöms inte nödvändiga i nuläget och inför 
2023. Exempel på organisatoriska frågeställningar som kan genomlysas framöver är:

• En samlad förvaltning – oavsett politisk organisation?

• Organisation utifrån kommunens arbetet med samhällsbyggnadsprocessen?

• Kan organisationen utvecklas ytterligare utifrån ”kundens” perspektiv – utifrån och in?
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Konsultens rekommendationer

Inledning

• Konsultens rekommendation är att inte göra några organisatoriska förändringar inför 2023 (med undantag för översynen av bad-
/gymverksamheten samt måltid och städ).

• Konsultens rekommenderar istället några utvecklingsinsatser under 2022-2023 som inte handlar om själva organisationsstrukturen utan 
mer fokuserar på utvecklad styrning och ledning.

Rekommendation - Dialogbaserad styrning och ledning

• Flera kommuner har under senare år framgångsrikt infört en mer dialogbaserad styrning och ledning. Ett dialogbaserat arbetssätt innebär 
regelbundna och systematiska dialogmöten som syftar till att skapa samsyn/gemensamma bilder om verksamhetens uppdrag, mål samt 
resultat, effektivitet och kvalitet. 

• Syftet med en mer dialogbaserad arbetsmodell är att genom dialogmöten säkerställa gemensamma bilder/tolkningar, stärka relationer, 
bygga tillit och samtidigt öka kontrollen/insynen genom uppföljnings- och resultatdialoger.

• Inom politiken bör arbetet utvecklas av kommunstyrelsen utifrån deras roller avseende leda/samordna samt utöva uppsikt.

• Inom förvaltningsorganisationen har kommundirektören ett huvudansvar för styrning och ledning. 

• Den dialogbaserade styrning kräver utvecklade systematiska metoder för möten mellan olika organisatoriska nivåer samt utbildning i hur 
dessa kan genomföras så att det blir värdeskapande möten.

Rekommendation - Ökat fokus på analys av kvalitet, effektivitet och resultat

• Strömstads kommun, precis som de flesta andra kommuner, har ett behov av att utveckla arbetet med analys av kommunens och 
verksamheternas kvalitet, effektivitet och resultat.

• Syftet är att säkerställa genomarbetade analyser med slutsatser i rapporteringen så att fokus kan hamna på vilka resultat som
åstadkommits och hur kvaliteteten ser ut istället för att hamna i för mycket detaljer i uppföljningen.

• Denna rekommendation förutsätter utbildning av både sändare och mottagare i rapporteringen. Sändaren i syfte att utveckla metodik och 
kvalitet i själva analysen och mottagaren i syfte att ställa rätt krav och frågor utifrån uppföljningen.
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Konsultens rekommendationer

Rekommendation – Chefers organisatoriska förutsättningar

• Chefers vardag präglas i nuläget av en mängd olika arbetsuppgifter, varav många uppgifter inte har med själva chefsrollen att göra. Det kan 
handla om administration, rapportering och tidstjuvar som tar uppmärksamhet från andra viktiga uppgifter i chefsrollen.

• Forskning från bl a Tillitsdelegationen och Sunt arbetsliv visar att chefers organisatoriska förutsättningar har stor betydelse för både 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och kvaliteten mot medborgarna.

• Chefers organisatoriska förutsättningar handlar om att göra en genomlysning av chefens arbetsuppgifter och arbetsrutiner för att
tydliggöra chefsrollen och säkerställa effektiva arbetssätt. I arbetet ingår att tydliggöra chefsrollen, identifiera tidstjuvar och kartlägga 
administrativa uppgifter samt rapporteringar som kan elimineras eller där arbetssätt/roller kan utvecklas.

• Syftet är att säkerställa att rätt funktion utför rätt arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

• Konsultens rekommendation är att göra en genomlysning av chefers organisatoriska förutsättningar.

Rekommendation – Helhetssyn och samverkan

• Det sker mycket i offentlig sektor som belyser behovet av ökad helhetssyn och samverkan som kontrast till New Public Management och 
det stuprörs-inriktade arbete som pågått under många år.

• Ökad helhetssyn och samverkan handlar om att identifiera utmaningar som kräver helhetssyn och som inte kan lösas av den enskilda
enheten, verksamheten, förvaltningen eller kommunen.

• Ökad helhetssyn och samverkan behöver systematiska arbetssätt och strukturerade former. Dessa behöver utvecklas de det leder till 
effektivt arbete och resultat för medborgarna.

• Rekommendationen är att identifiera ett antal helhetsfrågor som ska styras utifrån kommundirektörens ledningsgrupp och rapporteras till 
kommunstyrelsen. Utifrån dessa frågor behöver arbetssätt och strukturer utvecklas som sedan kan implementeras i kommunens 
organisation som helhet.
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Konsultens rekommendationer

Rekommendation – Strategisk samhällsutveckling

• Kommunerna har dubbla uppdrag

– Dels att säkerställa kvalitet i kommunens välfärds- och servicetjänster

– Dels att vara en drivande aktör i samhällsutvecklingen

• När det gäller samhällsutvecklingen behöver kommunen vara en aktiv aktör som driver 
samhällsutvecklingsfrågor på lång sikt.

• Ansvaret och ägarskapet ligger hos kommunstyrelsen utifrån rollen att leda och samordna 
gemensamma utvecklingsområden utifrån fullmäktiges vision och mål.

• Det pågår redan flera olika samhällsutvecklingsinsatser i Strömstads kommun men det behövs
en tydlig struktur, utvecklade arbetssätt och uppföljning för att säkerställa arbetet på lång sikt.

• Rekommendationen är att det ska finnas en plan för hela mandatperioden för strategiska frågor
inom samhällsutvecklingsområdet samt att gemensamma strukturer och metoder utvecklas.

Rekommendation - Politikerutbildning

• Det politiska uppdraget ställer allt högre krav på politikers kunskaper och förmågor. I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
politiker i det komplexa uppdraget rekommenderas en utbildningsplan för politiker som sträcker sig under hela mandatperioden.

• Konsulten ser stora fördelar med att vissa typer av utbildningar genomförs i samarbete inom kommunen. Det är en fördel om de 
förtroendevalda som arbetar tillsammans har fått samma grundläggande förutsättningar i form av utbildning. De gemensamma 
utbildningarna ska vara ett komplement till de utbildningar som genomförs av respektive politiskt parti.

• Exempel på utbildningar är:

– Utbildning i styrning och ledning

– Ledarskapsutbildning för förtroendeutvalda (t ex att leda grupper, möten och individer)

– Utbildning i styrelsens/nämndens uppdrag och arbetssätt

– Utbildning i specifik lagstiftning/regelverk som berör styrelsens/nämndens uppdrag
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Slutord
Rapporten innehåller konsultens slutsatser och rekommendationer. Den fortsatta 
utvecklingsprocessen ägs nu av uppdragsgivaren. Avslutningsvis vill jag rikta ett 
stort tack till alla som medverkat för ett spännande och intressant samarbete. 

Stort lycka till i det fortsatta arbetet!

Kode i juni 2022

Sven-Martin Åkesson

Åkesson Managementkonsult AB

E-post: sven-martin@akessonkonsult.se

Mobil: 0705-13 47 31
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Uppdraget

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är kommundirektören i Strömstads kommun

Uppdraget

Uppdraget är att genomföra en översyn och analys av kommunens 
organisationen kopplad till verksamheterna inom måltid och städ.

Nuvarande organisation

Verksamheterna för måltid och städ har i en gemensam verksamhets-
chef och ligger i nuläget organiserade inom barn- och utbildnings-
förvaltningen. 

Måltid

Måltidsverksamheten består av 3 kök med en kökschef för varje kök. 
Måltid levererar måltider till barn- och utbildning samt delar av 
Socialtjänsten (i första hand särskilda boenden).

Städ

Städverksamheten utför tjänster inom lokalvård de lokaler som ägs 
av Strömstadslokaler AB. 
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Upplägg och genomförande av översynen

Intervjuer

Översynen genomförs i form av intervjuer med i första hand 

• Förvaltningschefen för Barn- och utbildning

• Förvaltningschefen för Tekniska

• Kommundirektören

Frågeställningar

Vad finns det för styrkor och svagheter med nuvarande organisation?

o Utifrån ett målgrupps-/brukar-/kundperspektiv

o Utifrån ett verksamhetsperspektiv?
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv?

o Utifrån ett medarbetarperspektiv?

Vad finns det för möjligheter och risker med en förändrad organisation (Tekniska förvaltningen)?

o Utifrån ett målgrupps-/brukar-/kundperspektiv

o Utifrån ett verksamhetsperspektiv?
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv?

o Utifrån ett medarbetarperspektiv?

Vid en eventuell organisationsförändring till Tekniska – vilka blir de viktigaste frågorna för att säkerställa att förändringen blir framgångsrik?

Rapport

Utifrån ovanstående intervjuer görs en sammanställning och analys. Denna resulterar i konsultens slutsatser och rekommendationer. Dessa 
slutsatser och rekommendationer baseras dels på genomförda intervjuer men också konsultens tidigare uppdrag och erfarenheter av liknande 
frågeställningar i andra kommuner.
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Sammanfattning av intervjuer – styrkor/svagheter i nuvarande org

Styrkor med nuvarande organisation

• Att måltid ligger inom barn- och utbildningsförvaltningen är en fördel utifrån att det finns ett tydligt gemensamt fokus på barnen/eleverna. 

• Måltid bli ett extra par ögon ute i verksamheten som kan förmedlar till förvaltningsledningen.

• Både måltid och städ är viktiga verksamheter för kvaliteten i skolan och därför bra att den finns inom förvaltningen.

Svagheter med nuvarande organisation

• Måltid och städ är en väldigt liten del av en stor verksamhet och det finns en risk att deras frågor inte får det fokus det förtjänar.

• Karaktären på måltid och städs uppdrag/verksamhet skiljer sig mycket åt från andra delar i förvaltningen. Måltid och städ har ett 
serviceuppdrag och blir lite av en ”udda fågel” i förvaltningen. Svårt att hitta gemensamma frågor.

• Förutom de personer som arbetar direkt med frågor som rör måltid och städ så är förvaltningens samlade kompetens inom 
serviceverksamheter är låg.

• Det blir för lite fokus i nuläget på frågor som avser måltid och städ på grund av att andra frågor som rör skolan prioriteras. Deras frågor hinns 
inte med (prioriteras inte) i tillräcklig omfattning. 

• Det finns ett visst missnöje inom socialförvaltningen som handlar om att de inte alltid känner att deras behov blir tillgodosedda. De upplever 
låg förståelse för deras önskemål och behov och brister i servicen. Detta varierar dock från fall till fall.

• Styrningen av måltid och städ är bristfällig både vad gäller kvalitets- och ekonomistyrning. Detta beror på att fokus ligger på styrning av 
skolan i förvaltningen. Borde förbättra styrningen avseende effektivitet – här finns troligen förbättringspotential.

• Resursfördelningen är i nuläget otydlig. Det finns inte täckning i resursfördelningen för måltidskostnaderna. Ej köp-sälj fullt ut.

• Kopplingen och samarbetet mellan städ och Strömstadslokaler är i nuläget inte tillräckligt utvecklat.
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Sammanfattning av intervjuer – möjligheter/risker med ändrad org

Möjligheter med ändrad organisatorisk tillhörighet (Tekniska)

• En överföring till Tekniska skulle innebära en ökad möjlighet för barn- och utbildning att fokusera på sin kärnverksamhet.

• Att lägga kommunens servicefunktioner hos Tekniska skulle innebära en samlad serviceorganisation med fokus på uppdraget att leverera 
servicetjänster av högsta kvalitet och med högsta effektivitet.  En samlad serviceorganisation kan utarbeta såväl gemensamma strukturer, 
arbetssätt och förhållningssätt kopplat till serviceuppdraget.

• En samlad service organisation innebär också samlad kompetens kring servicefunktioner inom Tekniska. Detta ger möjlighet till gemensam 
kompetensutveckling och minskad sårbarhet.

• Tekniska har redan i nuläget bättre kunskap, strukturer och rutiner/arbetssätt för att hantera servicefunktioner.

• På sikt kan detta leda till ökad samordning och effektivare arbete inom den samlade servicefunktionen.

• Chefer och medarbetare inom måltid och städ blir en kärnverksamhet inom Tekniska vilket man inte riktigt har varit inom barn- och 
utbildning där man mer betraktats som en ”stödjande” verksamhet.

Risker med ändrad organisatorisk tillhörighet (Tekniska)

• En överföring till Tekniska skulle innebära en stor förändring för Tekniska förvaltningen. Det behöver därför göras en organisationsöversyn 
inom förvaltningen för att kunna ta emot nya verksamheter på ett bra sätt.

• Anpassning och utveckling av rutiner och strukturer i en ny förvaltning kan inledningsvis skapa lite merarbete och omställning hos måltid och 
städ.

• En organisationsjustering innebär alltid en stor förändring för medarbetarna. De lämnar den trygghet de har i nuläget. 

• Många upplever att det fungerar bra idag och ställer sig frågande till varför det behövs en förändring.

• En förändring innebär nästan alltid initialt ökade kostnader. Omställning kostar tid och pengar i inledande skeden.

• Det finns olika uppfattningar och funderingar hos politiken kring varför en förändring ska göras och om den är nödvändig.
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Sammanfattning av intervjuer – kritiska framgångsfaktorer

Vilka är de viktigaste kritiska framgångsfaktorerna om en eventuell förändring till Tekniska ska genomföras?

• En utökning av Tekniska förvaltningens uppdrag kommer kräva en övergripande genomlysning av Tekniskas organisation. Det samlade 
uppdraget behöver tydliggöras och beskrivas. Det kommer krävas ett helhetsgrepp inom Tekniska förvaltningen.

• Syftet till en förändring är inte att det är akuta problem i nuläget utan att det ska bli mer renodlat och effektivare på lång sikt. Därför 
måste omställningen planeras och genomföras med en långsiktig strategisk tanke. Det får inte bli en quick-fix utan det ska skapas 
långsiktiga strategier för en långsiktigt stabil och effektiv organisation med fokus på service uppdraget.

• Det bör tillsättas en organisation under genomförandet bestående av styrgrupp och projektgrupp. Dessa grupper behöver boka möten, 
avsätta tid och resurser för omställningen.

• Tidplan för hela omställningen behöver tas fram (bör omfatta upp till ett års tidshorisont).

• Det kommer krävas en trygg och säker kommunikation och förankringsprocess. Det finns en risk för oro i förändringar och förankringen 
blir viktig. Det behöver tas fram en kommunikations- och förankringplan som omfattar t ex medarbetare, chefer, fackliga och politiker.

• Att nuvarande ramar förs över är en förutsättning.
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Konsultens slutsatser och rekommendationer

Slutsatser utifrån genomförda intervjuer

• Intervjuerna pekar på att frågan om att överföra måltid och städ till Tekniska inte baseras på att det finns något akut problem som 
behöver åtgärdas omedelbar. I grund och botten fungerar dessa verksamheter bra.

• Istället reflekterar de intervjuade om att det på lång sikt kan vara effektivare att samla servicefunktioner på Tekniska förvaltningen för 
att skapa bästa möjligheter för dem att utveckla de strukturer, arbetssätt och förhållningssätt som skapar kvalitet och effektivitet utifrån 
serviceuppdraget samtidigt som barn- och utbildning kan fokusera på styrning och ledning av kärnverksamheten.

• De intervjuade är överens att denna förändring bör ske ur ett långsiktigt perspektiv.

Konsultens rekommendation är att:

• Måltid och städ överförs till Tekniska förvaltningen. Syftet är att över tid öka barn- och utbildningsförvaltningens styrning och ledning av 
kärnuppdraget inom skolan samtidigt som Tekniska ska utveckla styrning och ledning av kommunens samlade serviceuppdrag.

• Arbetet kräver en hel del planering och översyn inom Tekniska och bör därför påbörjas så snart som möjligt.

• Det genomförs en övergripande organisationsöversyn inom Tekniska förvaltningen i syfte att säkerställa en effektiv organisation för 
förvaltningen som helhet inklusive såväl måltid, städ och badverksamheten (som nyligen också tillkommit). 

• Det tas fram en organisation och projektplan (inklusive plan för resurser, tid, kommunikation/förankring, mm) för genomförandet av 
organisationsöversynen inkl övertagandet av måltid och städ.

• Tekniska förvaltningen ska utveckla strategier och arbetssätt utifrån ett samlat serviceuppdrag. Utgångspunkter för detta arbetet kan t 
ex vara koncept och tankar kring ”Service Management” med fokus på kundorientering samt kvalitet och effektivitet i tjänsteleveransen 
(se några bilder på kommande sidor som exempel).
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Service Management
Definition

Service Management är samordnad och effektiv styrning av en eller ett antal servicetjänster, så att tjänsterna 
levereras på överenskommen tid och plats till överenskommen kvalitet och kostnad. 

De övergripande målen med service management är att: 

• säkerställa att tjänsterna anpassas till den verksamhet de ska stödja;

• tjänsterna ska addera ett värde till den verksamhet de ska stödja

• över tiden sänka kostnaderna för tjänsteleveransen

• över tiden höja kvaliteten på tjänsteleveransen
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Service Management
Från produktionsorientering till kundorientering

Utvecklingstrappan 
-en grundmodell för förståelse av 
omfattningen av framtida förbättringsarbete

Utvecklingstrappan visar vad som krävs för att 
en verksamhet ska utvecklas från att vara 
produktionsorienterad till att bli 
kundorienterad.

När verksamheten har nått sista trappsteget, 
det vill säga när kriterierna
för att vara ”best practice” är uppnådda, finns 
förutsättningarna för effektiv
leverans till ”rätt” (definieras av kunden) 
kvalitetsnivå.

Källa: SKR
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Slutord
Rapporten innehåller konsultens slutsatser och rekommendationer. Den fortsatta 
utvecklingsprocessen ägs nu av uppdragsgivaren. Avslutningsvis vill jag rikta ett 
stort tack till alla som medverkat för ett spännande och intressant samarbete. 

Stort lycka till i det fortsatta arbetet!

Kode i maj 2022

Sven-Martin Åkesson

Åkesson Managementkonsult AB

E-post: sven-martin@akessonkonsult.se

Mobil: 0705-13 47 31

mailto:sven-martin@akessonkonsult.se
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KS § 145 Ändring av bolagsordning för AB Strömstad 
Badanstalt 

Ärende: KS/2022-0476 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att ändra bolagsordningens paragraf 5 så att styrelsen ska bestå av lägst en 

och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre ersättare 
2. att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att besluta om att 

anta ny bolagsordning 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads badanstalt ska enligt nuvarande bolagsordning ha en styrelse som 
består av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga 
suppleanter. Förnärvarande består styrelsen av fyra ledamöter och tre 
suppleanter. Styrelsen har därmed vakanser som måste åtgärdas. 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Bolagsverket som 
meddelade att de under hösten kommer granska vilka bolag som har vakanser 
som inte åtgärdats. Efter genomförd granskning kommer bolagsverket att fatta 
beslut om att förklara styrelsen i de bolag som inte åtgärdat vakanserna för 
obehöriga. För att åtgärda de vakanser som finns i styrelsen föreslår 
kommunledningsförvaltningen att bolagsordningens paragraf 5 ändras så att 
styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter med lägst noll och högst 
tre ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-22 av kommundirektören 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

1. att ändra bolagsordningens paragraf 5 så att styrelsen ska bestå av lägst en 
och högst fyra ledamöter med lägst noll och högst tre ersättare 

2. att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att besluta om att 
anta ny bolagsordning  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar med instämmande från Marielle Alvdal (FI) att ändra 
första att-satsen till att ändra bolagsordningens paragraf 5 så att styrelsen ska 
bestå av lägst en och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag med Åsa Torstenssons ändringsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-24 Ärende: KS/2022-0055 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Ändring av bolagsordning för AB Strömstad Badanstalt 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

1. att ändra bolagsordningens paragraf 5 så att styrelsen ska bestå av lägst 
en och högst fyra ledamöter med lägst noll och högst tre ersättare 

2. att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att besluta om 
att anta ny bolagsordning  

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads badanstalt ska enligt nuvarande bolagsordning ha en styrelse som 
består av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga 
suppleanter. Förnärvarande består styrelsen av fyra ledamöter och tre 
suppleanter. Styrelsen har därmed vakanser som måste åtgärdas. 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Bolagsverket som 
meddelade att de under hösten kommer granska vilka bolag som har vakanser 
som inte åtgärdats. Efter genomförd granskning kommer bolagsverket att fatta 
beslut om att förklara styrelsen i de bolag som inte åtgärdat vakanserna för 
obehöriga. För att åtgärda de vakanser som finns i styrelsen föreslår 
kommunledningsförvaltningen att bolagsordningens paragraf 5 ändras så att 
styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter med lägst noll och högst 
tre ersättare. 

 

Perspektiv 

Barnperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget att åtgärda de vakanser som 
finns i styrelsen genom att låta kommunfullmäktige anta en ny bolagsordning är 
förenlig med gällande rätt. För att den nya bolagsordningen ska bli gällande 
behöver även bolagsstämman besluta om den samma.   

 

Beslutsunderlag 
Bolagsordning 2022-08-22 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum: 2022-08-22 Ärende: KS/2022-0476 

Postadress: 452 80 Strömstad 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Organisationsnr: 212000-1405 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Datum: 2022-08-22 Sida: 2 (2) 

Ärende: KS/2022-0476 

Karolina Berggren 
Kommunjurist 
0526-190 74 
karolina.berggren@stromstad.se 

  
Mats Brocker 
0526-190 10 
Kommundirektör 

Beslutet skickas till 
AB Strömstads Badanstalt
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KF § Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Revisorernas revisionsplan Strömstad 2022, KS/2022-0426 

2. Tekniska nämndens svar 2022-06-14 § 56 på medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk, KS/2021-0180 

3. Tekniska nämndens svar 2022-06-14 § 57 på medborgarförslag om säkrare 
gångväg och avlämningsplats vid Valemyrskolan, KS/2021-0193 

4. Tekniska nämndens svar 2022-06-14 § 58 på medborgarförslag om att 
skydda skog med höga naturvärden i Strömstads kommun, KS/2021-0368

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Kallelse/föredragningslista 
Datum: 2022-09-08 Ärende: KS/2022-0061 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619678


Sida: 1 (1)

SN § 97 Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
Ärende: SN/2022-0044 

Socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige 

att att ställa sig bakom förslag om samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att främja högre grad av användning av välfärdsteknik och att 
användningen ska vara jämlikt spridd över länets olika delar, har ett arbete pågått 
med att identifiera och föreslå utökad samverkan. Den befintliga strukturen för 
samverkan kring hjälpmedel föreslås utökas till att även omfatta detta utökade 
uppdrag i form av digitala hjälpmedel. 

Deadline för svar är satt till 2022-10-07 om kommunerna vill ställa sig bakom 
förslaget till samverkansavtal digitala hjälpmedel. 

Västkoms styrelse och Fyrbodal förbundsdirektion rekommenderar kommunerna 
att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-11 § 124 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-15 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
Samarbetsavtal digitala hjälpmedel 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslag om samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel. 

Beslutet skickas till 
SN Diarie

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Datum: 2022-08-25 Ärende: SN/2022-0128 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Socialförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon:  

mailto:sn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Mottagare 
Socialnämnden 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden 
besluta  

Att ställa sig bakom förslag om samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att främja högre grad av användning av välfärdsteknik och att 
användningen ska vara jämlikt spridd över länets olika delar, har ett arbete pågått 
med att identifiera och föreslå utökad samverkan. Den befintliga strukturen för 
samverkan kring hjälpmedel föreslås utökas till att även omfatta detta utökade 
uppdrag i form av digitala hjälpmedel. 

Deadline för svar är satt till 2022-10-07 om kommunerna vill ställa sig bakom 
förslaget till samverkansavtal digitala hjälpmedel. 

Västkoms styrelse och Fyrbodal förbundsdirektion rekommenderar kommunerna 
att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal digitala hjälpmedel 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-15 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
Samarbetsavtal digitala hjälpmedel 
 
 
 
 
 
Lena Olsson 
MAS 
 

 

Helena Lilliebjelke 
helena.lilliebjelke@stromstad.se 
  
  

Beslutet skickas till 
Västkom 

Socialförvaltningen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum: 2022-07-15 Ärende: SN/2022-0044 

Postadress: 452 80 Strömstad 
Besöksadress:   

E-post: sn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Organisationsnr: 212000-1405 

mailto:sn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
tel:+4652619000




Tjänsteskrivelse 
2022-05-23 

 

 
 

 

 

Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 

Förslag till beslut 

• Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal. 
 

Beskrivning av ärendet 

I syfte att främja högre grad av användning av välfärdsteknik och att användningen ska vara 
jämlikt spridd över länets olika delar, har ett arbete pågått för att identifiera och föreslå utökad 
samverkan. Den befintliga strukturen för samverkan kring hjälpmedel föreslås utökas till att 
även omfatta detta utökade uppdrag i form av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. 
Utredningen ”Välfärdsteknik i samverkan” har visat på samverkansvinsterna och att 
huvudmännen genom gemensam finansiering kan tillskapa en struktur som bär de initiala 
investeringskostnader som tillkommer. Utredningen visar på att utan samverkan och 
samgående, då varje huvudman enskilt ska hantera inköp, användarsupport, driftskostnader, 
logistik med mera finnas risk för att kostnaderna blir så höga att nyttjande av välfärdsteknik 
hämmas. Samgåendet och tecknande av samverkansavtal medför initialt en något högre 
kostnad för igångsättandet och etablering av samverkan. Därefter visar utredningen på att 
kostnaderna kommer att minska, jämfört med om var och en utför och driftar tillgången på 
digitala hjälpmedel i egen regi. Förutom ekonomisk lönsamhet visar utredningen på vinster i 
form av ökad kvalitet, en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt att omställningen 
till nära vård kan främjas. Inom området finns flera statliga satsningar och överenskommelser 
där kommunerna har möjlighet att använda medel för att finansiera delar av sin medverkan, 
till exempel "Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus". 

Tidplan för beslut  

Under de senaste veckorna har det via VästKom framkommit information om att deadline är 
satt till 2022-10-07 i förhållande till möjligheten att ta del av tidigt upphandlade produkter 
inom samarbetet. Deadlinen har uppkommit utifrån ett upphandlingsperspektiv då enstaka 
produkter, som av kommunerna önskats vara tidiga i sitt införande, sammanfaller med en 
redan inplanerad upphandling inom VGR. De produkter som berörs av denna deadline är: 
digital våg, digital blodtrycksmätare och pulsoximeter. De kommuner som inte kan lämna in 



 

ett påskrivet avtal, alternativt ett jakande beslut, inför deadline 2022-10-07 förlorar 
möjligheten att avropa dessa produkter fram till dess att en förnyad upphandling ska 
genomföras. Det är dock fortsatt möjligt att lämna in ett påskrivet avtal efter denna deadline 
och ansluta sig till samarbetet för att delta i de upphandlingar som kommer därefter. 

Bedömning och synpunkter 

Utredningen Välfärdsteknik har genom remissförfarande insamlat och i stort omhändertagit 
parternas synpunkter. Från verksamheter framkommer önskemål om ökad tillämpning av 
digitala hjälpmedel. Att instruera, vägleda och ge support i användningen av digitala 
hjälpmedel är dock arbetsmoment som man på flera håll menar konkurrerar med ordinarie 
kärnuppdrag. Skötsel och underhåll av utrustningen likaså. Samverkan gällande detta för att 
uppnå samordningsvinster är något som på många håll framhålls som positivt. En jämlik 
tillgång och ett jämlikt utbud av digitala hjälpmedel kan främja nära vårds-omställningen.   

Finansiering 

Ingen kostnad för Fyrbodals kommunalförbund. 

Koppling till mål 

Strategiskt utvecklingsområde Stöd, omsorg och hälsa  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Karin Engström 
Socialstrateg 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med 
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

Inledning  

Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick mellan mars – december 2021. Resultaten från 

utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 

socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare 

framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en 

bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik 

och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den principiella 

modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.  

Baserat på utredningen Välfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag på samverkansavtal 

för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland under perioden 19 januari – 18 april 2022. Remissvaren visade 

att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna 

avtalet. Detta dokument är det slutliga avtalet, vilket innehåller vissa mindre justeringar och 

förtydliganden utifrån de förslag som inkommit under remissperioden.  

 

Västra Götalands beskrivning av digitala hjälpmedel 

Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  

a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 

har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt 

utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 

användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller 

inte 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som 

hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med 

användning inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Gemensamt är att de används av 

invånaren i deras vardagsmiljö.  
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I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet: 

att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för 

samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

 

att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens 

behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst1 

att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 

ska...  

... ske med utgångspunkt i individens behov  

... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

… bidra till att främja en sömlös övergång av vård för individen mellan olika 

huvudmän 

... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 

... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 

... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  

... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 

... vara långsiktigt och varaktigt över tid 

... präglas av kontinuerliga förbättringar 

 

att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan 

påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar 

samarbetet i så hög utsträckning som möjligt inom en femårsperiod 

 

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer 

förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till 

regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell (Bilaga 

2) 

  
att sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya 

produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande 

utifrån framkomna behov. Planen för utrullning av nya produkter och 

beskrivning av processen för hur uppdatering av planen går till finns tillgänglig 

på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel)  

 

 
1 Enligt Socialstyrelsens termbank: Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras 

genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med 

assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c3ba634d-3015-4faf-a9aa-882bbef1641c?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c3ba634d-3015-4faf-a9aa-882bbef1641c?a=false&guest=true
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att  digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer, 

rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga 

sortiment  
  
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta 

utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och 

överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer 

samt säker informationshantering i linje med rådande lagstiftning. En tillitsfull 

förankringsprocess är en viktig del av styr- och ledningsstrukturens ansvar. 

Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska 

fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 

Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). Aktuella uppdragsbeskrivningar 

för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel finns på följande länkar:  

 - Tjänstemannanivå: Ledningsråd Medicintekniska produkter   

 - Politisk nivå: Politiskt samrådsorgan (SRO) 

 

att uppdra åt befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel att säkerställa en 

ändamålsenlig organisation och kompetens för att omhänderta det utökade 

uppdraget 

 

att  uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de 

avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet 

samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive 

att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för socialtjänstens 

verksamhetsområden ryms i dessa avtal. Tills dess att nya 

avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas med produkter vilka 

anses rymmas inom befintliga avtal. 

 

att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal 

följs upp avseende kvalitet och ekonomi enligt en uppföljningsplan som ska tas 

fram och finnas tillgänglig på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för 

hjälpmedel.   

 

För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en 

initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att  gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam 

struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att 

användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, 

upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för 

inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och 

demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering 

är en engångsfinansiering. 

 

att kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
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enligt följande:  

... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare  

... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare  

Västra Götalandsregionen fakturerar dessa kostnader efter underskrivet avtal 

har inkommit 

 

att ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en 

redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande 

huvudmän.  

 

att Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel beslutar om den ekonomiska 

hanteringen både i det fall den initiala investeringen skulle visa sig vara 

otillräcklig eller om finansiella medel återstår. Om investeringen visar sig vara 

otillräcklig ska detta i första hand hanteras i linje med befintliga finansiella 

specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Eventuella finansiella medel som 

återstår 2025-06-30 ska i första hand återinvesteras i det gemensamma 

samarbetet kring digitala hjälpmedel. 

  

Giltighet: 
Detta samverkansavtal gäller tre år från tecknande.  

Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för styr- och 

ledningsstrukturen för hjälpmedel ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs 

tingsrätt som första instans.  
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Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka huvudmannen och 

utföraren tagit var sitt. 

 

Ort och datum   Ort och datum  

 

 

För xxx kommun   För Västra Götalandsregionen  

 

 

Behörig befattningshavare   Behörig befattningshavare  

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Datum:  2022 – 05 – 17     
Tid:  14:30 – 16:00  
Plats:  Utvecklingscentrum Munkedal, lokal Sporren 


   


§ 24 – 37  


Beslutande: Robert Yngve  VG-regionen 


 Henrik Sundström  Uddevalla kommun 


 Anders Paulsson  Arbetsförmedlingen  


 Peter Larsson  Försäkringskassan 
 


Närvarande ersättare: Britt-Marie Andrén Carlsson Orust kommun  


 Pia Tysklind  Strömstads kommun  


 Karin Blomstrand  Munkedals kommun 


 Daniel Jensen  Melleruds kommun 


 Nils-Olof Bengtson  Sotenäs kommun 


 Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun  
    


Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 


 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 


 


 


Tid och plats för justering: 2022-05-20, justeras digitalt 
 


 


Sekreterare:  ......................................................................................  


 Gudrun Emilsdottir 


 


Ordförande:  ......................................................................................  


 Robert Yngve 


 


Justerare:  ......................................................................................  


 Anders Paulsson 
 
 


Anslag/Bevis 


Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 


Protokollet finns också på www.sofvast.se  
 


Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  


Protokollet är anslaget under tiden: 2022-05-23 – 2022-07-12 


Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  


Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 


Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  



http://www.sofvast.se/
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§ 24 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 25 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 26 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:  


Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 


Fyrbodals perspektiv.  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:  


Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 


Fyrbodals perspektiv.  


§ 27 Styrelseprotokoll nr 1 – 2022-03-22 


Inga synpunkter.  


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2022-03-22 inkl. äskande 2023 


Höjningen avser i första hand att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.  


Förslag till beslut:   


att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 


förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  


 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   


att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 


med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  


Styrelsen beslutar: 


att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 


förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  


 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
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att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 


med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  


§ 29 Ekonomisk uppföljning januari – april 2022 


Inga större avvikelser, förutom vad gäller rehabvägledare. Det har saknats Rehabvägledare under 


sammanlagt 5,5 månader (3 månader + 2,5 månader). Rehabvägledare är därför enda kostnadsstället där 


det prognostiseras överskott under året.  


Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos  1 762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med 


Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i eget kapital.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen. 


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 30 Aktuell lägesrapport med statistik  


Det är viss omsättning av personalen men bemanningen som rehabvägledare är nu klar. Förbundet söker 


en arbetsterapeut till utredningsenheten. Förbundets administratör har meddelat att hon avser att gå i 


pension, men avvaktar lite med när, tills förbundet har hittat en ersättare.  


Inflödet av ansökningar är gott, 99 nya ansökningar har inkommit från årsskiftet tom 2022-05-09.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 31 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  


handlingarna till mötet.  


Paradoxalt är största risken för närvarande, att det är god arbetsmarknad och därmed omsättning av 


personal i insatserna och att det kan bli svårt att bemanna uppdragen och därmed svårt att nå målen. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


§ 32  Aktuell information och reflektioner  


✓ Finsamkonferensen 5 – 6 april  


De som deltog tyckte att det var mycket givande föreläsningar, men saknade att träffas och minglet 


emellan föreläsningarna. Några hade missat att var och en behövde anmäla sig för att få en digital länk. 


Det handlade mest om organisatoriska mellanrum och strukturella fel, att alla gör rätt, men ändå blir det 


fel, samt om BIP, att samordnade och kombinerade insatser fungerar bäst. I samband med det informerade 


verksamhetsutvecklaren kort om hur långt Sof Väst har kommit i arbetet med BIP. 
 







 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2022 


           222000–2030 Sida 4 av 6 


Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 


 


✓ Arenadagen 22 april 


Temat var ”Samverkan i förändringstider”, det var mycket uppskattat, 112 deltagare från alla våra 


samverkansparter. 


✓ ESF-projekt, förstudier ”Gränsgångare” Regionalt utvecklingsprojekt. 


Ordförande ska delta i möte med presidierna för de andra 5 Samordningsförbunden som ingår i 


förstudierna.   


✓ Förbundets Dag under förmiddagen.  


Dagen uppfattades som bra med intressanta föredragningar. Bra att få träffas fysiskt och föra dialog.  


Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.   


✓ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling inför 2023  


Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök 


gällande lokal samverkan och eventuellt deltagande i ESF-projekt, har bokats i de flesta kommunerna. 


✓ MUCF samarbete med Samordningsförbund om UVAS  


MUCF har fått ett regeringsuppdrag att stödja aktörer som arbetar med UVAS (unga som varken arbetar 


eller studerar) och har i det sammanhanget vänt sig till Samordningsförbunden.  


Statistik kring hur stor gruppen UVAS är i våra kommuner efterfrågas. 


Förslag till beslut:   


att notera informationen.  


att vi bör vara med i ESF projekt.  


att vi inväntar förstudien för att fatta beslut om deltagande i eventuellt gemensamt ESF-projekt. 


att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen.  


att vi bör vara med i ESF projekt.  


att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut. 


att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 


§ 33 Inför NNS årsmöte den 3 juni 


Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar 


på årsmötet. Karin Blomstrand och förbundschefen informerar om att dagordning ännu inte är utskickad.  


Inget beslut om budget, organisation och serviceavgift kommer att fattas på årsmötet.  Detta kommer i 


stället att ske på ett medlemsmöte i höst. En rapport och översyn är gjord kring NNS.  


Ordförande i NNS har avsagt sig omval.  


Dialog förs kring om Sof Väst ska vara kvar i NNS. Förbundet har tre månaders uppsägning.  


Förslag till beslut:   


att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid 


årsmötet och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 


att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 
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att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 


verksamheten, konsekvensanalys. 


att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  


Styrelsen beslutar: 


att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid NNS 


årsmöte och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 


att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 


att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 


verksamheten, konsekvensanalys.  


att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  


§ 34 Besök till KS och KF till hösten 


Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun 


önskar besök av förbundet till KS eller KF i höst. Sotenäs kommun önskar besök till KS.  


Några tror att man vill avvakta med besök av Sof Väst till våren när nya ledamöter är på plats.  


Verksamhetsutvecklaren uppmanar styrelseledamöterna att ta med frågan om besök i folkhälsoråden till 


sina respektive kommuner.  


Förslag till beslut:   


att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 


till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 


till folkhälsoråden i respektive kommun. 


Styrelsen beslutar: 


att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 


till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 


till folkhälsoråden i respektive kommun. 


§ 35 Mötestider 2022 


Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 


• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 


• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023 


Förslag till beslut:  


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 


Styrelsen beslutar: 


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 
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§ 36 Nya frågor 


En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett 


ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från 


arbetsmarknaden.   


Förslag till beslut:  


att notera informationen. 


att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 


om projekt med Fyrbodals perspektiv. 


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen. 


att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 


om projekt med Fyrbodals perspektiv. 


§ 37 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att 


kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.  


 


 


 


 
 







