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Förändring av vald alternativ försäkringslösning  

Den anställde har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alternativa 

försäkringslösningen.  

 

Löneökning/löneminskning  
Om den anställde får en löneökning så att dennes pensionsunderlag överstiger 8,5 

inkomstbasbelopp, ska denne erbjudas att välja alternativ KAP-KL.  

 

Om medarbetare som valt alternativ KAP-KL får löneminskning, så att 

pensionsunderlaget understiger 7,5 inkomstbasbelopp, upphör premiebetalningen.  

 

 

Bilaga 3  

 

Basbelopp  
Inom pensionsområdet används två olika basbelopp:  

 

Inkomstbasbelopp: används bland annat för att fastställa pensionsgrundande 

inkomst för allmän pension (7,5 inkomstbasbelopp).  

 

Prisbasbelopp: används bland annat vid uträkning av pensionens månadsbelopp 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskute-

rats i allt större omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påver-

kan på samhällets och arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsa-

kerna till att frågorna hamnat i fokus.  

 

De individuella valmöjligheter som införts inom pensionssystemen har 

också bidragit till ett ökat intresse och medvetenhet hos allmänheten, lik-

som den allt bättre och utökade informationen om vars och ens framtida 

pension. Det faktum att fler ges möjlighet till alternativa pensionslösningar 

inom tjänstepensionsområdet är ytterligare en orsak.  

 

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, 

vilket medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda 

riktlinjer inom pensionsområdets personalpolitiska perspektiv. Genom 

detta förstärks kommunens möjligheter att också i framtiden uppfattas 

som en attraktiv arbetsgivare. Enligt kommunallagen (11kap §4) ska 

kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel av-

satta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska 

förvaltas.  I kommunens strävan att klara den framtida betalningen för 

de gjorda pensionsutfästelserna är det därför viktigt att ha tydliga och 

klarlagda mål även för detta.  

 

Riktlinjerna för pensionsåtaganden omfattar anställda i kommunen och 

beskriver bland annat: 

 

 regler för alternativa pensionslösningar  

 regler för beviljande av särskild avtalspension   

 arbetsgivarens informationsinsatser 

 hur pensionsutfästelserna tryggas och betalas. 

Uppdatering 
Riktlinjerna ska uppdateras vart tredje år. Däremellan sker uppdatering 

vid behov som föranleds av förändringar i lagar och kollektivavtal med 

verkan på pensionsområdet. 

Beslutsordning 
 Kommunfullmäktige beslutar om dessa riktlinjer för pensionsåtagan-

den och förändringar av dessa 

 Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet vad gäller förtroendeval-

das pensionsvillkor 

 Personalutskottet, med delegation från kommunstyrelsen, är högsta 

beslutande organ vad gäller pension till anställda 

 Kommunledningskontorets personalavdelning beslutar i löpande 

ärenden.  
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Pension till anställda  

Allmänt 

För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr.o.m. 

060101 samt i förekommande fall AKAP-KL fr.o.m. 140101. Anställd med 

rätt till förtidspension eller sjukbidrag vid övergången till KAP-KL respektive 

AKAP-KL kvarstår i det äldre pensionsavtalet PFA eller KAP-KL.  

KAP-KL/AKAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning 

efter det att han eller hon har fyllt 67 år.  

Avtalet ger möjlighet för anställd som är född före 1986 att ansöka om 

att tillhöra AKAP-KL istället för KAP-KL. Uddevalla kommun är dock 

mycket restriktiv med att godkänna sådan begäran. Beslut tas ensidigt 

av arbetsgivaren. 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Kommunen avsätter hela pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålders-

pension i det försäkringsbolag och den försäkringsform som den an-

ställde själv väljer.  

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 

Kommunen tillämpar bestämmelserna i KAP-KL utan avvikelser.  

Efterlevandepension/Familjeskydd 

Kommunen tillämpar bestämmelserna i KAP-KL/AKAP-KL utan avvikelser. 

Särskild avtalspension 

Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan an-

vända vid behov av personalavveckling i samband med övertalighet. 

 

Omfattning 

Hel särskild avtalspension kan tidigast utges från den kalendermånad då 

arbetstagaren fyller 61 år. Särskild avtalspension upphör vid 65 år eller då 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspens-

ion utbetalas av kommunen. Partiell särskild avtalspension kan utgå som 

längst till 67 år.  

 

Förmånsnivå 

Förmånsnivån avtalas separat vid varje tillfälle.  

 

Pensionsavgifter 

Pensionsavgift tillgodoräknas arbetstagaren under tiden med särskild av-

talspension, beräknad på pensionsunderlaget vid tidpunkten för erhål-

landet av särskild avtalspension.  

 

Samordning 
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Från samordning med förvärvsinkomst undantas ett belopp som per må-

nad motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp (förutom då ny anställ-

ning tas inom kommunen eller inom kommunens bolagskoncern. I dessa 

fall samordnas särskild avtalspension till 100 %). 

 

 

Anställd som beviljas särskild avtalspension informeras om på vilket sätt 

denna kan påverka allmän pension och avtalsförsäkringar. Kommunen 

kompenserar inte för eventuellt förlorat intjänande i det allmänna pens-

ionssystemet. 
 

Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalutskot-

tet. 

Om särskilda skäl föreligger kan särskild avtalspension beviljas utan beak-

tande av ovanstående bestämmelser.  

 

Förmånsbestämd ålderspension 

Den förmånsbestämda ålderspensionen ska anses som genast påbör-

jande. Den anställde får tillgodogöra sig tjänstetid för beräkning av för-

månsbestämd ålderspension motsvarande den kvarvarande tiden fram 

till 65 år. 

 

Avgångsvederlag  

Kommunen kan som alternativ till Särskild avtalspension komma att an-

vända sig av avgångsvederlag vid vissa situationer. Den anställde har 

då rätt att omvandla hela eller delar av avgångsvederlaget till pensions-

avsättning istället för att erhålla kontant utbetalning. 

 

Kvar i anställning efter fyllda i § 32a LAS angiven ålder 

De anställda som har lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, får inte 

längre någon pensionsavsättning på de högre lönedelarna, efter att de 

fyller 65 år i § 32a LAS angiven ålder. För de anställda som har lön under 

7,5 inkomstbasbelopp, sker det ingen förändring efter 65 år i § 32a angi-

ven ålder.  

 

Kommunen har i vissa situationer behov av att anställda arbetar kvar 

längre i organisationen än till i § 32a LAS angiven ålder. Kommunen kan 

erbjuda anställda, med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, att vara 

kvar i anställning längre än till 65 år angiven ålder i §32a LAS och som 

kompensation utöver kollektivavtal, även utge en premiebestämd ål-

derspension på 30 % på lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.  

 

Premien inbetalas till något av de försäkringsbolag som kommunen vid 

var tidpunkt har avtal med. Ett enskilt avtal måste upprättas med varje 

person som erbjuds och som väljer att acceptera denna förmån, beslut 

fattas i varje enskilt fall av personalutskottet. Om kollektivavtal eller lagar 

ändras på sådant sätt att ovanstående behöver omprövas ska detta gö-

ras 
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Bruttolöneväxling mot pension 

Anställd har möjlighet att växla bruttolön mot pension. Regler för detta 

redovisas i bilaga 1. 

Alternativ pensionslösning för förmånsbaserad ålderspension 

(s.k. alternativ KAP-KL) 

Anställda med en lön överstigande 8,5 inkomstbasbelopp i pensionsun-

derlag eller nyanställd med en månadslön omräknad till årslön översti-

gande 8,5 inkomstbasbelopp ska erbjudas alternativ KAP-KL. Regler för 

detta redovisas i bilaga 2. 
 

Pension till förtroendevalda 
Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i ”Bestämmelser omställnings-

stöd och pension för förtroendevalda(OPF-KL ) Riktlinjer för omställnings-

stöd  och pension för förtroendevalda” samt tillhörande tillämpningsan-

visningar. 
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Pensionsutfästelsernas tryggande 

Översikt 

Kommunens pensionsåtaganden tryggas på följande sätt:  

Avgiftsbestämd ålders-

pension  

Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. 

Avsättning görs enligt vid var tid gällande 

central överenskommelse. För närvarande 

årlig avsättning i efterskott inom KAP-KL 

och kvartalsvis avsättning i efterskott inom 

AKAP-KL. Årlig premiebetalning till den av 

den anställde valda försäkringen. 

Förmånsbestämd ålders-

pension  

Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring 

med löpande premiebetalning. 

Alternativ KAP-KL Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. 

Löpande premiebetalning till den av den 

anställde valda försäkringen.  

Efterlevandepension till 

vuxen och barn enligt 

KAP-KL 

Skuldförs i samband med försäkringsfall 

och utbetalning av förmån. 

Familjeskydd enligt AKAP-

KL 

Premie betalas enligt villkoren i AKAP-KL 

Särskild avtalspension Hela pensionsbeloppet skuldförs i sam-

band med beviljad pension och tryggas 

genom beskattningsrätten.  

Intjänad pension före 

1998 

Huvuddelen av pensionsutfästelserna re-

dovisas som en ansvarsförbindelse inom lin-

jen i balansräkningen och tryggas genom 

beskattningsrätten. Stor del tryggas genom 

tjänstepensionsförsäkring. 

Pension för förtroende-

valda 

 

Tryggas genom en försäkrad direktpension. 

Årlig premiebetalning i efterskott till den av 

den förtroendevalde valda försäkringen 

 

Intjänad pension före 1998 

Pension som intjänats före 1998 (den s.k. pensionsskulden) redovisas än 

så länge (maj-17) som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet 

med den s.k. blandmodellen. En statlig utredning har presenterats som 

bland annat innehåller att denna skuld i stället ska redovisas som en fak-

tisk skuld i balansräkningen. Än har inget förslag lämnats av riksdagen. En 

förändring kan komma tidigast 2019. 
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Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka fram 

till andra halvan av 2020-talet i samband med att dessa pensionsutfästel-

ser förfaller till betalning. Därefter sjunker utbetalningarna successivt för 

att vara slutbetalda några år efter 2050 

 

För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi 

kan åtgärder vidtas som syftar till att mildra den framtida ekonomiska be-

lastningen av dessa utbetalningar. Den åtgärd som kan användas inne-

bär att kommunen betalar delar av de framtida pensionskostnaderna i 

förskott. Detta har hittills skett under ett antal år och där de samman-

lagda förskottsbetalningarna 2016-12-31 uppgick till 213 mkr inkl. särskild 

löneskatt. Inbetalning sker när tillfälle ges utifrån kommunens resultat för 

resp. år. Förskottsbetalningen sker genom att kommunen med beslutat 

belopp löser in delar av ansvarsförbindelsen genom att teckna en en-

gångsbetald tjänstepensionsförsäkring. Så länge blandmodellen finns 

kvar kommer det beslutade beloppet att påverka både årets resultat 

och likviditeten. Om pensionsskulden istället kommer att ingå i balansräk-

ningen enligt utredningen, påverkas enbart likviditeten eftersom för-

skottsbetalningen då istället kommer att hanteras som en amortering 

 

Målsättningen med förskottsbetalning(-ar) är att kommunen successivt 

ska trygga större del av sina pensionsförpliktelser och därmed minska 

konsolideringsgraden. Förskottsbetalningen sker genom att kommunen 

med beslutat belopp löser in delar av ansvarsförbindelsen genom att 

teckna en engångsbetald tjänstepensionsförsäkring. Storleken på det 

belopp som ska betalas (premie och särskild löneskatt) beslutas för ett år 

i taget med hänsyn till det ekonomiska läget. Beslut kan fattas i samband 

med arbetet med flerårsplanen om måluppfyllelsen inte uppfylls i accep-

tabel takt. Beslut kan även fattas i samband med bokslutsprognoser, där 

delar av ett beräknat överskott ska kunna användas för betalning i för-

skott. 

 

Handläggning 
Ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet gentemot ar-

betstagarna tillhör kommunledningskontorets personalavdelning.  

 

Ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet med pensions-

utfästelsernas tryggande tillhör kommunledningskontorets ekonomiavdel-

ning. 

Pensionsinformation 
Enligt riktlinjer i KAP-KL/AKAP-KL om arbetsgivarens informationsansvar är 

arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsrättighet-

erna i anställningen. Frågor avseende intjänade förmåner, uttagsalterna-

tiv m.m. kan ställas direkt till den leverantör av pensionstjänster som kom-

munen har upphandlat avtal med. Kontaktuppgifter finns på kommu-
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nens intranät. I frågor i övrigt erbjuder kommunen information efter sär-

skild inbjudan eller kallelse. De muntliga informationerna genomförs i 

egen regi eller tillsammans med extern partner. 

Nyanställda och förstagångsväljare 

Nyanställda får information avseende tjänstepensionen dels via kommu-

nens centrala introduktion och dels genom att valpaket sänds ut av den 

valcentral som kommunen har avtal med. 

Under anställningen 

Kommunens anställda får varje år information från resp. försäkringsbolag 

om intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är 

skriftlig och lämnas i form av pensionsprognos. 

 

Information om avgiftsbestämd ålderspension erhålls från det försäkrings-

bolag den anställde valt. 

Information om alternativ KAP-KL 

För den anställde innebär valet mellan ursprunglig och alternativ KAP-KL 

ett viktigt privatekonomiskt beslut. 

 

Kommunen erbjuder därför den anställde individuell rådgivning av obe-

roende försäkringsspecialist som utses av kommunen. 

 

För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet mellan ursprunglig 

och alternativ KAP-KL, ska denne före sitt val alltid få information om skill-

naderna mellan de olika försäkringslösningarna. 

Vid pensionsavgång 

Anställd som önskar avgå med pension, med undantag av den avgifts-

bestämda ålderspensionen, ska lämna skriftlig ansökan om detta till 

närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. 

 

I god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligt om 

pensionsbeloppets storlek. 

Utbetalning av små förmåner 

Enbart pensionsavgifter som överstiger 1 % av samma års IBB ska betalas 

ut som pensionsavgift. I annat fall (förutsatt att beloppet är 100 kr eller 

mer) betalas det ut som en kontantutbetalning och sker året efter intjä-

nandet. Belopp under 100 kr utbetalas ej. För anställd som omfattas av 

AKAP-KL är motsvarande procentsats 1,5 %.  

 

Återbetalning av för mycket utbetald pension  

Den anställde är skyldig att lämna uppgifter som behövs för beräkning 

av pension i enlighet med arbetsgivarens anvisningar. Om oriktiga eller 
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ofullständiga uppgifter lämnas kommer kommunen att inleda utredning 

av för mycket utbetald pension.  

 

Utbetalning av små förmåner  

Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 0,2 % av gällande prisbas-

belopp för förmåner enligt KAP-KL kommer arbetsgivaren att istället om-

räkna pensionen och utbetala beloppet som ett engångsbelopp. För ut-

betalning gällande PA-KL och äldre avtal utbetalas förmånen som ett 

engångsbelopp om den understiger 200 kr/mån.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Löneväxling 

Inledning 

Inledning En löneväxling innebär att den anställde byter en bestämd del 

av sin bruttolön mot att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en 

pensionsförsäkring i ett valt försäkringsbolag utefter den anställdes önske-

mål.  

 

Den anställde kan välja att växla sin lön mot pension från och med an-

ställningsdatumet. För de anställda som inte väljer att växla direkt finns 

möjlighet att göra detta vid ett senare tillfälle.  

 

Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller en-

ligt lag och kollektivavtal samt ev. privat sparande.  

 

Valbara bolag att placera den växlade premien hos utses genom upp-

handling av kommunen. Enbart bolag som kommunen har upphandlade 

avtal med är möjliga att växla premien till.  

 

Personkrets  

 

Växling av lön mot pension erbjuds de anställda som uppfyller båda 

nedanstående villkor:  

 

• har en tillsvidareanställning i kommunen  

• har en lön som överstiger 8,5 7,5 inkomstbasbelopp.  

 

Grundregler  
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Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den tidpunkt 

som skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen 

som ett livsvarigt eller temporärt uttag.  

 

Premiebetalning kan ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock 

längst intill 67 års ålder.  

 

Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd tjänstepension med den an-

ställde som försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt över pens-

ionen.  

 

Storleken på växlingen  
 

Det belopp som den anställde kan löneväxla varje månad måste uppgå 

till minst 1000 kr. Utöver den bruttolön som den anställde avstår gör ar-

betsgivaren ett tillägg motsvarande kvoten mellan sociala avgifter och 

löneskatt och som inbetalas till det förvaltningsalternativ den anställde 

väljer.  

 

Val av utformning  
 

Den anställde kan välja mellan premiebestämd försäkringslösning inom 

ramen för de leverantörer som arbetsgivaren bestämmer avseende så-

väl traditionell försäkring som fondförsäkring. 

 

Traditionell försäkring eller fondförsäkring  
 

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek bas-

eras på pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskap-

italets storlek är beroende av de premier som inbetalats under anställ-

ningstiden, samt av den vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget 

tilldelar traditionell försäkring, eller vid fondförsäkring den värdeutveckl-

ing fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av fondförsäk-

ring är alltid den anställde själv ansvarig för valet av fond och därmed 

också storleken på pensionsförmånerna.  

 

Efterlevandeskydd/Familjeskydd  

 

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL respektive familjeskydd 

inom AKAP-KL kan den anställde själv avgöra om hans/hennes löneväx-

ling ska omfatta ett utökat efterlevandeskydd/familjeskydd. Detta påver-

kar den egna ålderspensionen, som då blir lägre. Arbetsgivaren tar inget 

ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i det fall någon 

medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd/familjeskydd i det alter-

nativa valet.  

 

Förändring av vald alternativ försäkringslösning  
 



 

Riktlinjer för pensionsåtaganden 
 

11 (15) 

 

Den anställde har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och 

efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av för-

valtningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till respektive försäk-

ringsbolag. Ändring av premiestorleken ska anmälas till arbetsgivaren.  

 

Den anställde kan göra uppehåll i premieinbetalningen. Detta meddelas 

arbetsgivaren senast månaden innan uppehållet ska träda i kraft. Vid 

återgång till nytt bruttolöneavdrag ska ny överenskommelse upprättas.  

 

Arbetsgivaren och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta löne-

växlingen efter en uppsägningstid på tre månader.  

 

Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund 

av ändringar i lag eller centrala kollektivavtal har arbetsgivaren och den 

anställde en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar 

verkan.  

 

Löneunderlag  

 

Lönen innan växlingen ligger till grund för avsättningen till tjänstepens-

ionen, underlag för lönerevision samt sjuklön. Dock kan ev. ersättningar 

från socialförsäkringarna enligt lag komma att påverkas av växlingen.  

 

Vid sjukdom/ledighet  
 

Löneväxling görs endast för de månader det finns lön att dra det över-

enskomna beloppet ifrån. Om det inte går att verkställa bruttolöneav-

draget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs 

uppehåll i löneväxlingen.  

 

Överenskommelse  

 

För att växling av lön mot pension ska börja gälla upprättas en överens-

kommelse mellan den anställde och arbetsgivaren.  

 

Rådgivning  

 

För den anställde innebär valet av ev. löneväxling ett viktigt privatekono-

miskt beslut. För att den anställde ska kunna ta ställning i valet mellan de 

olika alternativen ska denne före sitt val alltid få information om skillna-

derna mellan de olika förvaltningsformerna samt övriga valmöjligheter. 

Arbetsgivaren erbjuder därför medarbetaren rådgivning.  

 

 

 

Bilaga 2  

 

Alternativ pensionslösning för förmånsbaserad ålderspension, s.k. alter-

nativ KAP-KL  
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Inledning  

 

Avtalet ”Kollektiv Avtalad Pension - Kommun och Landsting” (KAP-KL) 

medger möjlighet till alternativa pensionslösningar för utvalda personer 

eller grupper. Avtalet medger att arbetsgivare och arbetstagare över-

enskommer om att annan pensionslösning ska gälla än vad som följer av 

KAP-KL. Lösningen ökar kommunens möjligheter att rekrytera och behålla 

nyckelpersoner.  

 

Arbetsgivaren erbjuder anställda som uppfyller kraven i avsnittet ”Person-

krets” att teckna s.k. alternativ KAP-KL som ersätter den förmånsbase-

rade ålderspensionen (Fåp). Fåp avser pension på lönedelar översti-

gande 7,5 inkomstbasbelopp.  

 

I en alternativ KAP-KL får den anställde en pensionslösning anpassad ef-

ter sina egna önskemål.  

 

Anställda som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL en-

ligt kollektivavtalets huvudregel för Fåp.  

 

Anställda kan välja alternativ KAP-KL från och med 2011-01-01. För de an-

ställda som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan val av alternativ 

KAP-KL göras senare. Kravet är då att den anställde vid detta senare till-

fälle har ett pensionsunderlag överstigande 8,5 inkomstbasbelopp.  

 

Alternativ KAP-KL kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller 

enligt lag och kollektivavtal.  

 

Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålders-

pensionen kvarstår oförändrat för anställda som väljer alternativ KAP-KL. 

Premien för avgiftsbestämd ålderspension får inte användas för alterna-

tiv KAP-KL.  

 

Arbetsgivaren utser valbara försäkringsgivare avseende placering av 

premien för alternativ KAP-KL.  

 

Annan tillämpning av alternativ KAP-KL än vad som anges i dessa riktlin-

jer får inte förekomma.  

 

Personkrets  
 

Arbetsgivaren erbjuder alternativ KAP-KL till de anställda som uppfyller 

samtliga följande villkor:  

• omfattas av KAP-KL  

• är 28 år eller äldre  

• har en tillsvidareanställning i kommunen  

• har ett pensionsunderlag som överstiger 8,5 inkomstbasbelopp  
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• har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till 8,5 in-

komstbasbelopp  

 

Grundregler  
 

Den anställde omfattas av KAP-KL´s regler om pensionsmedförande lön, 

intjänandetid m.m. Arbetsgivaren svarar för finansiering och tryggande 

av förmånerna.  

 

Den anställde kan enligt KAP-KL, efter överenskommelse med arbetsgi-

varen, välja annan pensionslösning för ålderspensionen för pensionsun-

derlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp istället för ursprunglig KAP-KL.  

 

KAP-KL´s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. 

Sjuk- och efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsun-

derlaget.  

 

Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den tidpunkt 

som skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen 

som ett livsvarigt eller temporärt uttag.  

 

Premiebetalning ska ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock 

längst intill 65 års ålder.  

 

För arbetstagare som avgår före 65 år, dock tidigast från och med kalen-

dermånaden under vilken han eller hon fyller 61 år, tillgodoräknas även 

den tid som återstår till 65 år, s.k. slutbetalning.  

 

Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som 

tillika är oåterkallelig förmånstagare.  

 

Val av utformning av alternativ KAP-KL  
 

Den anställde som väljer alternativ KAP-KL, får välja premiebestämd för-

säkringslösning inom ramen för de leverantörer som arbetsgivaren be-

stämmer avseende såväl traditionell försäkring som fondförsäkring.  

 

Premieunderlag för alternativ KAP-KL  
 

Premien för försäkringar enligt alternativ KAP-KL kommer årligen att stäm-

mas av mot den premiekostnad som kommunen annars skulle ha haft 

vid kollektiv försäkringslösning av denna förmån. Premieneutralitet gäller 

då för arbetsgivaren.  

 

Eventuella kostnader för beräkning av premien betalas av arbetsgivaren.  

 

Traditionell försäkring eller fondförsäkring  
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Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek bas-

eras på pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskap-

italets storlek är beroende av de premier som inbetalats under anställ-

ningstiden samt av den vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar trad-

itionell försäkring, eller, vid fondförsäkring, den värdeutveckling fonden 

erhållit under den aktuella perioden. Vid val av fondförsäkring är alltid 

den anställde själv ansvarig för valet av fond, och därmed också storle-

ken på pensionsförmånerna.  

 

Efterlevandeskydd  
 

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan den anställde själv 

avgöra om hans/hennes alternativa pensionslösning ska omfatta utökat 

efterlevandeskydd. Detta påverkar den egna ålderspensionen, som då 

blir lägre.  

 

Arbetsgivaren tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterle-

vande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i 

det alternativa valet.  

 

Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom  
 

Premien för alternativ KAP-KL ska obligatoriskt innehålla premieskydd vid 

sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även under 

sjukdomstid. Kostnaden för premieskyddet belastar inte den anställdes 

premieutrymme utan betalas av arbetsgivaren utöver den övriga pre-

mien.  

 

Konsekvenser av att välja alternativ KAP-KL  
 

Medarbetare som valt alternativ KAP-KL kan inte under anställningstiden 

hos arbetsgivaren återgå till ursprunglig Fåp.  

 

Genom att välja alternativ KAP-KL tar den anställde eget ansvar för den 

valda pensionslösningen. Den anställde eller efterlevande till denne, kan 

i framtiden inte ställa några krav på arbetsgivaren, för att vald pensions-

lösning kan ge ett oförmånligt ekonomiskt utfall, jämfört med den ålders-

pension som ursprunglig Fåp skulle ha gett.  

 

Rådgivning  

 

För den anställde innebär valet av ev. alternativ pensionslösning ett vik-

tigt privatekonomiskt beslut. För att den anställde ska kunna ta ställning i 

valet mellan de olika alternativen ska denne före sitt val alltid få inform-

ation om skillnaderna mellan de olika förvaltningsformerna samt övriga 

valmöjligheter. Arbetsgivaren erbjuder därför medarbetaren rådgivning.  

 

Förändring av vald alternativ försäkringslösning  
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Den anställde har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alterna-

tiva försäkringslösningen.  

 

Löneökning/löneminskning  

 

Om den anställde får en löneökning så att dennes pensionsunderlag 

överstiger 8,5 inkomstbasbelopp, ska denne erbjudas att välja alternativ 

KAP-KL.  

 

Om medarbetare som valt alternativ KAP-KL får löneminskning, så att 

pensionsunderlaget understiger 7,5 inkomstbasbelopp, upphör premie-

betalningen.  

 

Bilaga 3  

 

Basbelopp  
 

Inom pensionsområdet används två olika basbelopp:  

 

Inkomstbasbelopp  Används bland annat för att fastställa pensions-

grundande inkomst för allmän pension (7,5 in-

komstbasbelopp).  

 

Prisbasbelopp  Används bland annat vid uträkning av pensionens 

månadsbelopp 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr KS 2022/00415 

Revidering av socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter 
med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter. Den nya 

lagen gäller från och med 2022-08-01 och reglerar tobaksfria nikotinprodukter när det 

gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som 

redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter.  

 

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver beslut fattas om vilken kommunal 

nämnd som ska ansvara för de delar som är ett kommunalt ansvar. Idag ansvarar 

socialnämnden för motsvarande ärenden gällande tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl 

och receptfria läkemedel och socialnämnden föreslår därför att nämnden även ansvarar 

för området tobaksfria nikotinprodukter. Uppgiften införs i nämndens reglemente.  

 

Socialnämnden föreslår också att ett tillägg av produktgrupp tobaksfria nikotinprodukter 

görs i Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och 

receptfria läkemedel.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Socialnämndens protokoll 2022-08-17 §. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-08-08.  

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter, 2022-05-10.  

Lag om tobaksfria nikotinprodukter, SFS 2022:1257. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter,  

 

att en ny produktgrupp, tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en 

avgift om 6 500 kr vid försäljning av samtliga fyra produktgrupper,  

 

att debitering av den nya produktgruppen enligt avgiftssystemet ska tillämpas från och 

med 2023-01-01. 

 

 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 

Justerat 2022-09-02, Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av socialnämndens reglemente samt 

tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter. Den nya 

lagen gäller från och med 2022-08-01 och reglerar tobaksfria nikotinprodukter när det 

gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som 

redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter.  

 

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver beslut fattas om vilken kommunal 

nämnd som ska ansvara för de delar som är ett kommunalt ansvar. Idag ansvarar 

socialnämnden för motsvarande ärenden gällande tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl 

och receptfria läkemedel och socialnämnden föreslår därför att nämnden även ansvarar 

för området tobaksfria nikotinprodukter. Uppgiften införs i nämndens reglemente. 

 

Socialnämnden föreslår också att ett tillägg av produktgrupp tobaksfria nikotinprodukter   

görs i Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och 

receptfria läkemedel.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17. 

Socialnämndens protokoll 2022-08-17 §  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-08-08. 

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter, 2022-05-10. Lag om tobaksfria nikotinprodukter, SFS 2022:1257. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter,  

 

att en ny produktgrupp, tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en 

avgift om 6 500 kr vid försäljning av samtliga fyra produktgrupper, 

 

att debitering av den nya produktgruppen enligt avgiftssystemet ska tillämpas från och 

med 2023-01-01. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-08-17 Dnr KS 2022/00415 

  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden 

Författningssamlingen 
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Handläggare 

Utredare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Ändring i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter 

med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter. Den nya 

lagen gäller från och med 2022-08-01 och reglerar tobaksfria nikotinprodukter när det 

gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som 

redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter. Med anledning av den nya lagstiftningen 

behöver beslut fattas om vilken nämnd som ska ansvara för de delar som är ett 

kommunalt ansvar. Idag ansvarar socialnämnden för motsvarande ärenden gällande 

tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel och det bedöms därför 

vara lämpligt att socialnämnden även ansvarar för området tobaksfria nikotinprodukter.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-08-08. 

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter, 2022-05-10. 

Lag om tobaksfria nikotinprodukter, SFS 2022:1257. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter, 

 

att en ny produktgrupp, tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en 

avgift om 6 500 kr vid försäljning av samtliga fyra produktgrupper samt,  

 

att socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut, att uppdra åt tillståndsenheten att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, 

tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257) trädde i kraft 2022-08-01. 

Exempel på sådana produkter är så kallat ”vitt snus”. Den nya lagen kompletterar 
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tobakslagen och lagen om e-cigaretter i syfte att omfatta alla liknande produkter på 

marknaden. 

 

Kommunerna föreslås svara för den omedelbara tillsynen enligt 24 - 25 § och ta emot 

anmälan om försäljning enligt 17 §. Kommun ska också få sanktionsmöjligheter (t. ex 

föreläggande och förbud) enligt 28 - 31 §§, möjligheter till kontrollköp enligt 37 §§. 

Samverkan mellan myndigheter, främst kommun och polis, regleras också. 

 

Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansvaret för den 

nya lagstiftningen och vilka eventuella avgifter som ska gälla. Berörd nämnd beslutar 

om delegationsordning, riktlinjer och tillsynsplan. Socialnämnden har idag 

tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt alkohollagen (AL) avser i detta fall även 

folkölsförsäljning i butik, tobaksförsäljning enligt Tobakslagen (LTLP) och lag om e-

cigaretter samt kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel (via Läkemedels-

verket). Det omedelbara tillsynsansvaret, för ovanstående ansvarsområden, åligger, 

enligt socialnämndens organisation, Avdelningen för barn och unga, 

Förebyggandeenheten, Tillståndsenheten. 

 

Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter till konsument sker oftast på samma 

försäljningsställen som tobaksprodukter och lagstiftningen är i det närmaste identisk. 

Socialtjänsten anser därför att det är naturligt att kommunfullmäktige uppdrar åt 

socialnämnden att hantera dessa frågor inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet. 

Avgifter  

Vad gäller avgifter regleras detta i författningssamlingen (UaFS), ”Riktlinjer och 

avgiftssystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 

alkoholdrycker samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel”. 

 

Tobaksfria nikotinprodukter utgör en ny, egen grupp, av produkter med egen 

lagstiftning. Detta betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn 

ska hanteras för sig. Precis som med övriga ”produkter” (e-cigaretter, folköl och 

receptfria läkemedel) kan dock en del av tillsynen samordnas. Socialtjänsten föreslår 

därför att en ny ”produktgrupp” införs i avgiftssystemet (tobaksfria nikotinprodukter) 

och tillförs som en fjärde grupp*. Kommunen får då fyra produktgrupper: 

 

En produktgrupp: 3 500 kr 

Två produktgrupper: 4 500 kr 

Tre produktgrupper: 5 500 kr 

Fyra produktgrupper: 6 500 kr  

 

Dessa kan kombineras och avgiften baseras på antalet produktgrupper som säljs, t. ex. 

folköl + e-cigaretter 4 500 kr, endast läkemedel 3 500 kr eller alla fyra grupper 6 500 kr 

per år. 
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*Det är fortfarande fyra produktgrupper som ska anmälas till kommunen. Hanteringen 

av tobakslagen har, sedan tidigare, övergått till ansökningsförfarande med ett eget 

avgiftssystem liknande serveringstillstånd. 

 

Förslag lämnas att socialnämnden ska hantera även dessa frågor, vilket också förefaller 

adekvat med anledning av att motsvarande ärenden redan hanteras av socialnämnden.  

 

 

 

 

 

Roger Granat Björn Hernius 

Socialchef Tillståndshandläggare  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Björn Hernius, tillståndshandläggare 

Ninni Söderving, enhetschef 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2022-08-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr SN 2022/00146 

Ändring i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter 
med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter. Den nya 

lagen gäller från och med 2022-08-01 och reglerar tobaksfria nikotinprodukter när det 

gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som 

redan gäller för tobaksvaror och e-cigaretter. Med anledning av den nya lagstiftningen 

behöver beslut fattas om vilken nämnd som ska ansvara för de delar som är ett 

kommunalt ansvar. Idag ansvarar socialnämnden för motsvarande ärenden gällande 

tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel och det bedöms därför 

vara lämpligt att socialnämnden även ansvarar för området tobaksfria nikotinprodukter.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-08-08.  

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter, 2022-05-10.  

Lag om tobaksfria nikotinprodukter, SFS 2022:1257. 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter, 

 

att en ny produktgrupp, tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en 

avgift om 6 500 kr vid försäljning av samtliga fyra produktgrupper, samt  

 

att socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut, att uppdra åt tillståndsenheten att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, 

tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

 
Vid protokollet 

Anna-lena Lundin 

 

Justerat 2022-08-22 

Stefan Skoglund,  Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-08-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2022-08-22 

Kommunstyrelsen 

Tillståndshandläggare, socialtjänsten 

Enhetschef Tillståndsenheten, socialtjänsten 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KS 2022/00318 

Heldigital ärendehantering och upphörande av 
pappershandlingar för det kommunövergripande dokument- 
och ärendehanteringssystemet och revidering av riktlinjer för 
ärendehantering 

Sammanfattning 

Kommunen strävar efter en digital ärendehantering i enlighet med kommunfullmäktiges 

mål i Digital Agenda. För att säkerställa att kommunen ska kunna sluta att skriva ut 

pappershandlingar och samtidigt säkerställa det digitala bevarandet av allmänna 

handlingar i enlighet med arkivlagen krävs ett e-arkiv för slutförvaring samt korrekt e-

underskriftsfunktion för de handlingar som ska skrivas under.   

Det kommunövergripande systemet för dokument- och ärendehantering (för närvarande 

Ciceron) är det första systemet som anslutits till e-arkivet och genomfört leverans av de 

digitala handlingarna. Numera kan vi för dessa digitala handlingar säkerställa 

återsökning och äkthet över tid. Förutsättningen till att börja arbetet med heldigital 

ärendehantering för verksamheten som stöttas av Ciceron bedöms som lämplig.  

Riktlinjerna för ärendehantering föreslås revideras för att bättre överensstämma med 

arkivreglementet  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Reviderade Riktlinjer för ärendehantering 2022-05-31 

Riktlinjer för ärendehantering beslutade 2021-06-10 § 139 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att uppdra åt nämnderna att revidera sina dokumenthanteringsplaner i syfte att upphöra 

med pappershandlingar för de ärenden som skapas från och med 2023-01-01 och som 

förvaras i det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet. 

 

att upphäva följande lydelse i Riktlinjer för ärendehantering beslutade 20221-06-10 § 

139: Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska skrivas ut i 

papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något annat. 

att nämnderna kan, efter samråd med arkivmyndigheten, upphöra med 

pappershandlingar för handlingar som förvaras i andra verksamhetssystem när dessa har 

upprättat en anslutning till e-arkivet. 

 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2022-06-27: Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-27: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Kommunarkivarie Marie Skarin 

Telefon 0522-69 60 44 
marie.skarin@uddevalla.se 

 

Heldigital ärendehantering och upphörande av 

pappershandlingar för det kommunövergripande dokument- 

och ärendehanteringssystemet och revidering av riktlinjer för 

ärendehantering 

Sammanfattning 

Kommunen strävar efter en digital ärendehantering i enlighet med kommunfullmäktiges 

mål i Digital Agenda. För att säkerställa att kommunen ska kunna sluta att skriva ut 

pappershandlingar och samtidigt säkerställa det digitala bevarandet av allmänna 

handlingar i enlighet med arkivlagen krävs ett e-arkiv för slutförvaring samt korrekt e-

underskriftsfunktion för de handlingar som ska skrivas under.  

 

Det kommunövergripande systemet för dokument- och ärendehantering (för närvarande 

Ciceron) är det första systemet som anslutits till e-arkivet och genomfört leverans av de 

digitala handlingarna. Numera kan vi för dessa digitala handlingar säkerställa 

återsökning och äkthet över tid. Förutsättningen till att börja arbetet med heldigital 

ärendehantering för verksamheten som stöttas av Ciceron bedöms som lämplig.  

 

Riktlinjerna för ärendehantering föreslås revideras för att bättre överensstämma med 

arkivreglementet  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Reviderade Riktlinjer för ärendehantering 2022-05-31 

Riktlinjer för ärendehantering beslutade 2021-06-10 § 139 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att uppdra åt nämnderna att revidera sina dokumenthanteringsplaner i syfte att upphöra 

med pappershandlingar för de ärenden som skapas från och med 2023-01-01 och som 

förvaras i det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet.  

 

att upphäva följande lydelse i Riktlinjer för ärendehantering beslutade 20221-06-10 § 

139: Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska skrivas ut i 

papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något annat. 

 

att nämnderna kan, efter samråd med arkivmyndigheten, upphöra med 

pappershandlingar för handlingar som förvaras i andra verksamhetssystem när dessa har 

upprättat en anslutning till e-arkivet. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ansvarar för de allmänna handlingar som inte ska gallras i enlighet med 

arkivlagen bevaras för all framtid. 

Förvaring av allmänna handlingar ska säkerställa återsökning av information utan 

informationsförlust samt säkerställa äkthet över tid. Nämnderna levererar handlingarna 

till kommunens arkivmyndighet för förvaring i kommunarkivet. 

 

Kommunen strävar efter en digital ärendehantering i enlighet med kommunfullmäktiges 

mål i Digital Agenda. För att säkerställa att kommunen ska kunna sluta att skriva ut 

pappershandlingar och samtidigt säkerställa det digitala bevarandet av allmänna 

handlingar i enlighet med arkivlagen krävs ett e-arkiv för slutförvaring samt korrekt e-

underskriftsfunktion för de handlingar som ska skrivas under. I dagsläget är ett e-arkiv 

upphandlat och implementerat, dessutom pågår ett projekt för upphandling av e-

underskriftsfunktion, vilket innebär att en heldigital ärendehantering ska kunna ske. 

 

Det är viktigt att handlingarna som redan är utskrivna, enligt tidigare rutiner, på papper 

inte gallras utan levereras till arkivmyndigheten för bevarande. Detta för att minimera 

risken för informationsförlust och förlust av återsökningsmöjlighet. Det har visat sig att 

det vid e-arkivering kan uppstå fall då en fil stoppas vid arkiveringen och inte går att 

öppna. Då handlingarna har skrivits ut kan den digitala filen gallras utan att 

informationen förloras eftersom det går att eftersöka informationen i pappersarkivet.  

 

Det kommunövergripande systemet för dokument- och ärendehantering (för närvarande 

Ciceron) är det första systemet som anslutits till e-arkivet. Arkivering av information till 

och med 2010 är slutförd. Då förutsättningarna numera finns för att börja arbetet med 
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heldigital ärendehantering för verksamheten som stöttas av Ciceron bedöms det 

lämpligt att inleda med detta system. 

 

Övriga verksamhetssystem övergår till heldigital ärendehantering allt eftersom de 

ansluts till e-arkivet. En övergång till heldigital ärendehantering i ett verksamhetssystem 

förutsätter ett beslut från arkivmyndigheten i enlighet med Riktlinjer för 

ärendehantering. 

Alla verksamhetssystem är inte byggda så att verksamheten kan arbeta fullt ut med en 

heldigital ärendehantering. Detta oavsett om en anslutning till e-arkivet finns och 

fungerar. Därför är det viktigt att utreda varje verksamhetssystem för sig innan beslut 

tas. 

 

Nämnderna ansvarar för sin egen arkivbildning. Därför måste varje nämnd, vid 

övergång till en heldigital ärendehantering, fatta gallringsbeslut för allmänna handlingar 

inkomna på papper samt olämpliga digitala format. Olämpligt filformat ska gallras 

eftersom de inte kan bevaras över tid och kan ge svårigheter vid återsökning och 

läsning. Arkivmyndigheten kommer utfärda föreskrifter för lämpliga filformat inför den 

heldigitala ärendehanteringen 2023-01-01. 

 

Kommunledningskontoret har uppmärksammat att ett stycke i Riktlinjer för 

ärendehantering i Uddevalla kommun behöver revideras för att överensstämma med 

kommunens arkivreglemente. Följande skrivning föreslås därför utgå: Alla handlingar 

som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska skrivas ut i papper till dess 

arkivmyndigheten fattar beslut om något annat. Det är ytterst de kommunala 

myndigheterna (och bolagen) som är arkivbildare och ansvarar för att de allmänna 

handlingarna framställs på ett arkivbeständigt sätt. Arkivmyndigheten har däremot en 

rådgivande och granskande roll gentemot arkivbildarna och ska alltid kontaktas när en 

arkivbildare övergår till andra former av informationsbärare än papper. 

 

Kommunledningskontoret har övervägt möjligheten att skanna in det äldre beståndet av 

pappershandlingar men bedömer detta som en alltför resurskrävande åtgärd som inte 

står i proportion till nyttan. Därutöver bedöms risken för informationsförlust som 

överhängande vid gallring av äldre pappershandlingar eftersom det finns brister i 

registreringen bakåt i tiden. 

 

Levererade diarieförda handlingar till kommunarkivet 1989-2009/2011 uppgår till  

ca 1 624 200 pappersark. Då ingår ej övriga levererade handlingar så som protokoll, 

ritningar och andra ämnesordnade handlingar.  

 

Övergången till en heldigital ärendehantering kräver en högre grad av kvalitetssäkring 

för att underlätta återsökning och minimera risken för informationsförlust genom 

utbildningsinsatser. 
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Malin Krantz  Marie Skarin 

Kommundirektör Kommunarkivarie 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder  

Avdelningschefer kommunledningskontoret 

Författningssamlingen 
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Dokumenttyp:  Riktlinjer 

Dnr: KS 2021/279 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: 2021-06-10 § 139 

Dokumentansvarig:  Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad:  
 

 

 

Riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun 
 
 

Syfte 
Dessa riktlinjer syftar till att uppnå en god och förutsägbar ärendehantering 

genom enhetliga processer inom kommunen. Riktlinjerna pekar ut 

grunderna för hur ärendehanteringen ska bedrivas utifrån gällande 

lagstiftningar. Kommunens bolag omfattas i tillämpliga delar av dessa 

riktlinjer. 

 

Tillämpning av riktlinjerna framgår i den förvaltningsövergripande 

Handbok för ärendehantering som beslutas av kommundirektören. 

Därutöver kan förvaltningarna ha kompletterande rutiner för olika delar i 

ärendehanteringsprocessen. 
 

Allmänna handlingar 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en grundsten för det 

demokratiska samhället. Kommunen ska därför genom fastställda 

dokumenthanteringsplaner se till att inkomna och upprättade handlingar 

hålls ordnade på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 

upprätthålls och underlättas. 

 

Kommunen strävar efter öppenhet och ska därför i så hög utsträckning 

som möjligt publicera diarier, kallelser och protokoll på kommunens 

hemsida med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen och 

dataskyddslagstiftningen. Förvaltningar ska ha rutiner för detta. 

 

Varje nämnd och bolag ska säkerställa att medarbetarna har tillräcklig 

kunskap om lagstiftning rörande allmänna handlingar och hantering av 

personuppgifter. Nämnderna och bolagen ska säkerställa rätten att 

skyndsamt ta del av allmänna handlingar, exempelvis genom öppettider 

som möjliggör en skyndsam hantering. 

 

Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska 

skrivas ut i papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något 

annat. 
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Registrering av allmänna handlingar 
Allmänna handlingar ska registreras skyndsamt. Allmänna handlingar ska i 

första hand registreras i kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem eller ett annat verksamhetssystem som uppfyller 

kriterierna för att utgöra ett diarium. 

 

För inkomna handlingar som föranleder ett beslut eller uttalande från 

kommunen skapas ett ärende och tilldelas en handläggare. 

Förvaltningschef ansvarar ytterst för tilldelningen av ärendet och kan anta 

rutiner för hur detta ska ske. 

 

Utlämnande av allmänna handlingar 

Kommunen ska vid begäran skyndsamt lämna ut allmänna handlingar som 

inte omfattas av sekretess. En begäran ska handläggas skyndsamt, normalt 

samma dag. Vid utlämnande av allmänna handlingar ska 

kommunfullmäktiges fastställda taxa för kopior av allmänna handlingar 

med tillhörande anvisningar tillämpas. 

 

För att säkerställa en skyndsam hantering av en begäran om utlämnande av 

allmänna handlingar se riktlinjer för öppnande av post och IT-

bestämmelser för anställda.  

 

Handläggning 
Enligt förvaltningslagen ska kommunen handlägga ärenden så enkelt, 

snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.  

 

Utsedd handläggare ansvarar för att ärendet är tillräckligt utrett samt att 

förslaget till beslut är förenligt med gällande lagar och föreskrifter. 

Kommunens upprättade beslutsunderlag ska vara utformade på ett sakligt 

och opartiskt sätt, baserade på professionell sakkunskap inom det aktuella 

området. Beslutsunderlagen ska även redovisa om det föreligger osäkerhet 

till exempel i ekonomiska kalkyler eller vid rättsliga bedömningar. 

 

Vid handläggning ska handläggare och förtroendevalda beakta 

kommunallagens bestämmelser om jäv. 

 

Kommunens beslutsfattande ska regleras genom kommunfullmäktiges 

reglementen för nämnderna samt nämndernas delegeringsordningar. 

Överlämnad beslutanderätt ska alltid återlämnas i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller av annan större betydelse. 

 

Dokument som upprättas av kommunen ska följa kommunens fastställda 

grafiska profil och vara tillgänglighetsanpassade enligt lag om 

tillgänglighet till digital offentlig service m.m. 
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Språket i kommunens verksamhet är svenska och kommunens anställda 

och förtroendevalda ansvarar för att i både tal och skrift uttrycka sig 

vårdat, enkelt och begripligt. 

 

Kommunen ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det 

behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när kommunen 

har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 

 

Kommunen ska under samma förutsättningar använda tolk och göra 

innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har 

en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra 

eller tala. 

 

Nämndadministration 

För att säkerställa ett demokratiskt beslutsfattande ska 

nämndadministrationen följa en enhetlig process i kommunen med årligen 

fastställda sammanträdeskalendrar och givna tidsramar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut ska redovisas i en tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelsen ska återspegla förvaltningens samlade bedömning och 

därför godkännas av respektive förvaltningschef. 

 

Ett politiskt sammanträde ska alltid föregås av ett möte med 

nämndens/kommunfullmäktiges presidium där de förtroendevalda ges 

tillfälle att sätta sig in i ärenden och ställa frågor. 

 

Kommunens protokoll ska föras i enlighet med kommunallagens 

bestämmelser. Kommunens protokoll är beslutsprotokoll och ska inte tyngas 

av ovidkommande information. Det är därför av stor vikt att protokollen förs 

på likartat sätt de politiska organen, varför kommunen ska övergripande 

anvisningar för protokollskrivning. 
 

 
Arkivering 

En årsserie med avslutade ärenden från nämndernas diarier överlämnas 

till kommunens arkivmyndighet enligt tidsfrister i kommunens 

dokumenthanteringsplan. Vid överlämnandet tar arkivmyndigheten över 

ägandet och ansvaret för de överlämnade ärendena med tillhörande 

handlingar. 
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Revidering av Riktlinjer för ärendehantering 

Förslag på revidering enligt tjänsteskrivelse återfinns på sid 1 sista stycket. 

 

Revidering av Riktlinjer för ärendehantering i 

Uddevalla kommun 
 
 

Syfte 
Dessa riktlinjer syftar till att uppnå en god och förutsägbar ärendehantering 

genom enhetliga processer inom kommunen. Riktlinjerna pekar ut 

grunderna för hur ärendehanteringen ska bedrivas utifrån gällande 

lagstiftningar. Kommunens bolag omfattas i tillämpliga delar av dessa 

riktlinjer. 

 

Tillämpning av riktlinjerna framgår i den förvaltningsövergripande 

Handbok för ärendehantering som beslutas av kommundirektören. 

Därutöver kan förvaltningarna ha kompletterande rutiner för olika delar i 

ärendehanteringsprocessen. 
 

Allmänna handlingar 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en grundsten för det 

demokratiska samhället. Kommunen ska därför genom fastställda 

dokumenthanteringsplaner se till att inkomna och upprättade handlingar 

hålls ordnade på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 

upprätthålls och underlättas. 

 

Kommunen strävar efter öppenhet och ska därför i så hög utsträckning 

som möjligt publicera diarier, kallelser och protokoll på kommunens 

hemsida med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen och 

dataskyddslagstiftningen. Förvaltningar ska ha rutiner för detta. 

 

Varje nämnd och bolag ska säkerställa att medarbetarna har tillräcklig 

kunskap om lagstiftning rörande allmänna handlingar och hantering av 

personuppgifter. Nämnderna och bolagen ska säkerställa rätten att 

skyndsamt ta del av allmänna handlingar, exempelvis genom öppettider 

som möjliggör en skyndsam hantering. 

 

Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska 

skrivas ut i papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något 

annat. Överstruken text utgår 
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Revidering av Riktlinjer för ärendehantering 

Registrering av allmänna handlingar 
Allmänna handlingar ska registreras skyndsamt. Allmänna handlingar ska i 

första hand registreras i kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem eller ett annat verksamhetssystem som uppfyller 

kriterierna för att utgöra ett diarium. 

 

För inkomna handlingar som föranleder ett beslut eller uttalande från 

kommunen skapas ett ärende och tilldelas en handläggare. 

Förvaltningschef ansvarar ytterst för tilldelningen av ärendet och kan anta 

rutiner för hur detta ska ske. 

 

Utlämnande av allmänna handlingar 

Kommunen ska vid begäran skyndsamt lämna ut allmänna handlingar som 

inte omfattas av sekretess. En begäran ska handläggas skyndsamt, normalt 

samma dag. Vid utlämnande av allmänna handlingar ska 

kommunfullmäktiges fastställda taxa för kopior av allmänna handlingar 

med tillhörande anvisningar tillämpas. 

 

För att säkerställa en skyndsam hantering av en begäran om utlämnande av 

allmänna handlingar se riktlinjer för öppnande av post och IT-

bestämmelser för anställda.  

 

Handläggning 
Enligt förvaltningslagen ska kommunen handlägga ärenden så enkelt, 

snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.  

 

Utsedd handläggare ansvarar för att ärendet är tillräckligt utrett samt att 

förslaget till beslut är förenligt med gällande lagar och föreskrifter. 

Kommunens upprättade beslutsunderlag ska vara utformade på ett sakligt 

och opartiskt sätt, baserade på professionell sakkunskap inom det aktuella 

området. Beslutsunderlagen ska även redovisa om det föreligger osäkerhet 

till exempel i ekonomiska kalkyler eller vid rättsliga bedömningar. 

 

Vid handläggning ska handläggare och förtroendevalda beakta 

kommunallagens bestämmelser om jäv. 

 

Kommunens beslutsfattande ska regleras genom kommunfullmäktiges 

reglementen för nämnderna samt nämndernas delegeringsordningar. 

Överlämnad beslutanderätt ska alltid återlämnas i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller av annan större betydelse. 

 

Dokument som upprättas av kommunen ska följa kommunens fastställda 

grafiska profil och vara tillgänglighetsanpassade enligt lag om 

tillgänglighet till digital offentlig service m.m. 

 



  3 (3) 

 

 
Revidering av Riktlinjer för ärendehantering 

Språket i kommunens verksamhet är svenska och kommunens anställda 

och förtroendevalda ansvarar för att i både tal och skrift uttrycka sig 

vårdat, enkelt och begripligt. 

 

Kommunen ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det 

behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när kommunen 

har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 

 

Kommunen ska under samma förutsättningar använda tolk och göra 

innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har 

en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra 

eller tala. 

 

Nämndadministration 

För att säkerställa ett demokratiskt beslutsfattande ska 

nämndadministrationen följa en enhetlig process i kommunen med årligen 

fastställda sammanträdeskalendrar och givna tidsramar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut ska redovisas i en tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelsen ska återspegla förvaltningens samlade bedömning och 

därför godkännas av respektive förvaltningschef. 

 

Ett politiskt sammanträde ska alltid föregås av ett möte med 

nämndens/kommunfullmäktiges presidium där de förtroendevalda ges 

tillfälle att sätta sig in i ärenden och ställa frågor. 

 

Kommunens protokoll ska föras i enlighet med kommunallagens 

bestämmelser. Kommunens protokoll är beslutsprotokoll och ska inte tyngas 

av ovidkommande information. Det är därför av stor vikt att protokollen förs 

på likartat sätt de politiska organen, varför kommunen ska övergripande 

anvisningar för protokollskrivning. 
 

 
Arkivering 

En årsserie med avslutade ärenden från nämndernas diarier överlämnas 

till kommunens arkivmyndighet enligt tidsfrister i kommunens 

dokumenthanteringsplan. Vid överlämnandet tar arkivmyndigheten över 

ägandet och ansvaret för de överlämnade ärendena med tillhörande 

handlingar. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr KS 2022/00223 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, § 11 övergripande bestämmelser, undertecknande av 
skrivelser till nämnd 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av reglementet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, avsnitt Övergripande bestämmelser § 11 om 

undertecknande av handlingar till nämnderna. Ärendet har initierats som en del av 

införandet av elektroniska underskrifter. Projektet har låtit genomföra en kartläggning 

av vilka underskrifter som sker i kommunens verksamheter och med vilket stöd av 

lagstiftning eller exempelvis kommunala styrdokumentet som undertecknandet grundar 

sig på. Kommunledningskontoret anser att det, av flera skäl, ligger i kommunens 

intresse att upphöra med underskrifter i det fall underskriften kan ersättas av annan 

hantering. 

 

Kommunledningskontoret anser fortfarande att tjänsteskrivelser alltid ska godkännas av 

respektive förvaltningschef men att detta fortsättningsvis kan ersättas via 

godkännandefunktioner i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-15. 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, övergripande bestämmelser. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revideringen av § 11 i avsnittet Övergripande bestämmelser i reglemente 

för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, förslag till revidering av § 11 i Övergripande 

bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av reglementet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, avsnitt Övergripande bestämmelser § 11 om 

undertecknande av handlingar till nämnderna. Ärendet har initierats som en del av 

införandet av elektroniska underskrifter. Projektet har låtit genomföra en kartläggning 

av vilka underskrifter som sker i kommunens verksamheter och med vilket stöd av 

lagstiftning eller exempelvis kommunala styrdokumentet som undertecknandet grundar 

sig på. Kommunledningskontoret anser att det, av flera skäl, ligger i kommunens 

intresse att upphöra med underskrifter i det fall underskriften kan ersättas av annan 

hantering. 

 

Kommunledningskontoret anser fortfarande att tjänsteskrivelser alltid ska godkännas av 

respektive förvaltningschef men att detta fortsättningsvis kan ersättas via 

godkännandefunktioner i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-15. 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, övergripande bestämmelser  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna revideringen av § 11 i avsnittet Övergripande bestämmelser i reglemente 

för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges Digitala Agenda driver kommunledningskontoret 

ett projekt i syfte att införa elektroniska underskrifter. Elektroniska underskrifter 

bedöms på sikt kunna effektivisera kommunens verksamheter och är därutöver en 

förutsättning för en helt digital ärendehantering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade redan 2021 att protokoll kan justeras digitalt men strax 

därefter uppmärksammade kommunledningskontoret att aktuell underskriftstjänst inte 

motsvarande lagkraven enligt EU-förordningen eIDAS (EU nr 910/2014).  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2022-06-15 Dnr KS 2022/00223 

  

 

 

 

Sedan 2021 pågår därför ett projekt med mål att senast i december 2022 ha en ny 

elektronisk underskriftstjänst på plats.  

 

Som ett led i att förbereda införandet har en omfattande kartläggning av vilka 

underskrifter som sker i kommunens verksamheter gjorts för att utreda behovet. 

Kartläggningen visade att en stor del av underskrifterna sker utan att de krävs av vare 

sig lagstiftning eller interna styrdokument. Då kostnad för kommande tjänst kan vara 

beroende av hur många underskrifter som sker ser projektet en vinst med att minimera 

underskrifter som inte behövs enligt lag och vars syfte kan ersättas på andra sätt, till 

exempel funktioner för godkännande i befintliga verksamhetssystem. Därutöver finns 

det fortfarande oklarheter kring hur en underskrift kan arkiveras och bevaras under 

längre tid. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att tjänsteskrivelser 

inte längre ska undertecknas. För att upphöra med detta krävs att kommunfullmäktige 

reviderar § 11 i reglementet. 

 

Utdrag ur nuvarande lydelse i § 11: 

 

Handlingar till nämndens kallelse skall vara undertecknade av förvaltningschefen  

och kontrasignerade av handläggaren. Undantag gäller för ärenden som innebär  

myndighetsutövning samt ärenden av rutinmässig karaktär. 

 

Kommunledningskontorets förslag till förändring: 

 

Tjänsteskrivelser till nämnd ska vara godkända av  förvaltningschef. Förvaltningschef 

beslutar om rutiner för godkännande av skrivelser till nämnd i ärenden som innebär 

myndighetsutövning eller är av rutinmässig karaktär.  

 

Kommunledningskontoret anser fortfarande att förvaltningschef ska godkänna 

tjänsteskrivelser eftersom han/hon ska borga för att förslaget från handläggaren är 

förvaltningens samlade bedömning. Detta kan däremot ske genom andra funktioner i 

dokument- och ärendehanteringssystemet samt nya rutiner på förvaltningsnivå. 

 

I förslaget föreslås förvaltningschefen reglera hur kvaliteten i tjänsteskrivelser i ärenden 

som rör myndighetsutövning och ärenden av rutinmässig karaktär ska säkerställas. 

Ärenden av rutinmässig karaktär är enligt kommunledningskontorets mening t.ex. 

ärenden med enklare sammanställningar, rutinmässig rapportering etc. där det politiska 

momentet, allmänt sett, är kan anses underordnat. 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Avdelningschefer kommunledningskontoret  
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§ 9 d 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 

skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 

ledamöter begär det. 

 

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

 

§ 10 Delgivning (kvittering av handlingar) 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden bestämmer. 

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 

 

Handlingar till nämndens kallelse skall vara undertecknade av förvaltningschefen 

och kontrasignerade av handläggaren. Undantag gäller för ärenden som innebär 

myndighetsutövning samt ärenden av rutinmässig karaktär. 

 

§ 12 Närvarorätt 

Vid nämndens och/eller utskottets sammanträde får kommunalråd och 

kommundirektören närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Vid sammanträde får vidare, i den mån ej nämnden eller utskottet för särskilt fall 

annat beslutar, förvaltningens chefstjänsteman/chefstjänstemän vara närvarande 

med rätt att delta i överläggningarna som berör vederbörandes 

verksamhetsområde. 

Har nämnden beslutat om öppna möten för allmänheten skall gälla vad härom är 

stadgat. 

 

§ 13 Behandling av medborgarförslag 

Kommunfullmäktige kan enligt § 43 i sin arbetsordning besluta att till 

kommunstyrelsen eller annan nämnd överlåta att besluta i ärende väckt genom 

medborgarförslag. Den som väckt ärendet har rätt att delta i överläggningarna i 

ärendet när beslut skall fattas utom i de fall som anges i 6 kap. 19a§ tredje stycket 

kommunallagen. 

 

Nämnden skall fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 

anledning av medborgarförslag. 

 

Nämnden skall två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 

inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige skall 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr KS 2022/00261 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, ändring av mandatperiod för nämnder m.m. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt kommunledningskontoret att ta fram 

förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i syfte att 

mandattiden för nämnderna ska fastställas till ett år. Frågan har tagits upp vid två 

tillfällen vid gruppledarmöten. Förslaget innebär att mandattiderna för samtliga 

nämnderna och kommunstyrelsens presidium (tillika kommunalråd) ska vara ett år.  

 

I samband med ändring av mandatperioder föreslås en ändring av nuvarande paragraf i 

reglementet om kommunalråd. Detta är en anpassning till ändringar i kommunallagen 

vilken anger att den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 

betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd, 

oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Förslaget innebär 

ingen förändring i sak jämfört med nuvarande skrivning. Kommunstyrelsens presidium 

ska, liksom nu, ha benämningen kommunalråd. Övriga förtroendevalda som utför 

uppdrag i den omfattning som kommunallagen anger ska benämnas utifrån den 

förtroendevaldes huvudsakliga uppdrag, t.ex. ordförande i en viss nämnd.  

 

Bestämmelserna föreslås införas i reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, övergripande bestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, sidorna 3 

och 14. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M), Camilla Johansson (C), Monica Bang Lindberg (L), David Sahlsten 

(KD), Mattias Forseng (SD): avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot avslag på detsamma och 

finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget i handlingarna. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för förslaget i handlingarna. 

Nej-röst för avslag på förslaget i handlingarna. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 234 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordföranden att 

kommunstyrelsen har bifallit förslaget i handlingarna.  

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ingemar Samuelsson (S)  Mattias Forseng (SD) David Höglund Velasquez 

(V)  

Christer Hasslebäck (UP)  Rolf Carlson (SD)  

Jarmo Uusitalo (MP) Monica Bang Lindberg (L)   

Paula Berger (S) Camilla Johansson (C)   

Annelie Högberg (S) David Sahlsten (KD)   

Stefan Skoglund (S) Niklas Moe (M)  

Mikael Staxäng (M)   

Ann-Charlott Gustafsson 

(UP) 

  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt upprättat 

förslag,  

 

att beslutet ska träda i kraft 2023-01-01. 

Reservation 

Niklas Moe (M) och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för egna 

yrkanden.  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, ändring av mandatperiod för nämnder m.m. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt kommunledningskontoret att ta fram 

förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i syfte att 

mandattiden för nämnderna ska fastställas till ett år. Frågan har tagits upp vid två 

tillfällen vid gruppledarmöten.  

 

Förslaget innebär att mandattiderna för samtliga nämnderna och kommunstyrelsens 

presidium (tillika kommunalråd) ska vara ett år.  

 

I samband med ändring av mandatperioder föreslås en ändring av nuvarande paragraf i 

reglementet om kommunalråd. Detta är en anpassning till ändringar i kommunallagen 

vilken anger att den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 

betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd, 

oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Förslaget innebär 

ingen förändring i sak jämfört med nuvarande skrivning. Kommunstyrelsens presidium 

ska, liksom nu, ha benämningen kommunalråd. Övriga förtroendevalda som utför 

uppdrag i den omfattning som kommunallagen anger ska benämnas utifrån den 

förtroendevaldes huvudsakliga uppdrag, t.ex. ordförande i en viss nämnd.  

 

Bestämmelserna föreslås införas i reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, övergripande bestämmelser. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17. 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, sidorna 3 

och 14. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt upprättat 

förslag.  

 

att beslutet ska träda i kraft 2023-01-01. 
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Ärendebeskrivning 

Ändrade mandattider för nämnder och kommunstyrelsens presidium  

Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt kommunledningskontoret att ta fram 

förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i syfte att 

mandattiden för nämnderna ska fastställas till ett år. Frågan har tagits upp vid två 

tillfällen vid gruppledarmöten. Anledningen till förändringen är huvudsakligen att 

kommunfullmäktige ska ges bättre förutsättningar att hantera situationer med 

förändrade majoritetsförhållanden. 

 

Förslaget innebär att mandattiderna för samtliga nämnder och kommunstyrelsens 

presidium (tillika kommunalråd) ska vara ett år.  

Rättsliga regleringar och överväganden 

Mandattider för nämnder, styrelsen samt presidier regleras i kommunallagen 6 kap 

18,19,21 §§. Särskilt om beredningskrav finns i 5 kap 30 §. 

 

Kommunstyrelsens mandatperiod är bunden till fyra år och kommunen kan inte ändra 

detta. (Kommunfullmäktige kan dock direkt efter att val till kommunfullmäktige hållits 

besluta att tidigarelägga nya styrelsens mandattid). Övriga nämnders mandattid 

bestämmer kommunfullmäktige. 

 

Överförmyndarens mandattid är bunden till fyra år enligt särskild bestämmelse i 

föräldrabalken. (FB 19 kap 7 §). 

 

Mandattiden för nämndernas presidier bestäms av kommunfullmäktige. Det är även 

möjligt att bestämma mandattiden för kommunstyrelsens presidium till kortare tid än 

fyra år. (Svaret på frågan om mandattid för presidiet i kommunstyrelsen har särskilt 

säkerställs via kommunalrättsjurister vid SKR). 

 

Mandattiden för kommunalråden är inte fastställd i kommunallagen. Det kan därför vara 

lämpligt att kommunfullmäktige även reglerar detta. 

 

Förslaget är att mandattiden för samtliga nämnder (ej överförmyndaren) och 

kommunstyrelsens presidium fastställs till ett år och att tiden ska följa kalenderåret.  

Ändring i reglementet 

Det finns inga hinder mot att ta in bestämmelser om mandattid i reglementena. (Om 

mandattiden inte skulle anges i reglementet är det dock lika riktigt att bestämma 

mandattid i ett särskilt beslut, antingen separat eller i samband med valet till 

nämnderna).  

 

Mandattiden föreslås stadfästas i reglementet i syfte att tydliggöra vad som ska gälla i 

Uddevalla kommun.  
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Det bör noteras att kommunallagen 5 kap 30 § anger att ”De år val av fullmäktige har 

hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra mandattiden för en nämnd 

eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning.”. 

enligt paragrafen finns alltså möjlighet för kommunfullmäktige att frångå reglementet 

under denna period. Ska ändring ske vid andra tillfällen krävs således beredning av 

kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser av förslaget 

De arbetsmoment som tillkommer vid årliga val till nämnder är i huvudsak: 

 

- Förberedelse av underlag till valberedning 

- Valberedningssammanträde inkl kallelse, genomföra möte, protokoll  

- Hantering av valärende på kommunfullmäktige 

- Hantering av valärende i kommunstyrelsens egna val (ex organisationer, 

nätverk, utskott) samt utskotts- och ev andra val som nämnderna gör) 

- Registrering i system 

- Registrering på löneenheten 

 

Kostnader för arvode/förlorad arbetsförtjänst till ledamöter i valberedningen 

tillkommer. 

 

Om det kan förutsättas att det i huvudsak är samma personer som väljs om, är en grov 

uppskattning att tidsåtgången totalt är en dags arbete för en medarbetare vid 

kommunledningskontoret. Det blir också en viss ökad administration i nämnderna. 

Påverkas omställningsstödet av en avkortad mandatperiod? 

Omställningsstödet beräknas på sammanhängande tid. Stödet löser därför inte ut om en 

ledamot blir omvald efter att mandattiden löpt ut. 

 

För att exemplifiera: om omval sker så att en ledamot t.ex. sitter i barn- och 

utbildningsnämnden fyra år i följd får ledamoten omställningsstöd under ett år efter att 

de fyra åren gått. (Stödet är konstruerat så att det ska bli ett års omställningsersättning 

om en förtroendevald har sitt uppdrag i fyra år.) 

Anpassning av formuleringen av kommunalrådsparagrafen 

I samband med ändring av mandatperiod föreslås en ändring av nuvarande 

reglementesparagraf (paragraf 10 i kommunstyrelsens reglemente) om kommunalråd. 

Detta är en anpassning till ändringar i kommunallagen vilken anger att den som inom 

kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 

benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan 

benämning som fullmäktige bestämmer. Detta innebär ingen förändring i sak jämfört 

med nuvarande skrivning. Kommunstyrelsens presidium ska, liksom nu, ha 

benämningen kommunalråd. Övriga förtroendevalda som utför uppdrag i den 
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omfattning som kommunallagen anger ska benämnas utifrån den förtroendevaldes 

huvudsakliga uppdrag, t.ex. ordförande i en viss nämnd.  

 

Bestämmelsen flyttas i förslaget från kommunstyrelsens reglemente till det för 

nämnderna gemensamma avsnittet. 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Författningssamlingen 
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Samtliga nämnder får – såvida inte lagstadgad sekretess föreligger - inhämta 
upplysningar från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen, när det 
behövs för nämndens verksamhet. 
 
Samtliga nämnder skall verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens 
tjänster. Möjlighet och nytta med medborgarinflytande ska övervägas i processer 
och inför beslut. 
 
NYTT STYCKE: 
 
Kommunalråd 
Kommunstyrelsens ordförande samt förste och andre vice ordförande ska 
benämnas kommunalråd. Övriga som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha den benämning 
som är likalydande med det uppdrag som personen valts till. Vid flera uppdrag ska 
benämningen vara likalydande med det uppdrag som har den i tid högsta 
omfattningen. 
 
Nämndens arbetsformer 
 
§ 2 Sammansättning 
Nämndens sammansättning anges i respektive nämnds reglemente. 
 
NY PARAGRAF: 
 
§ 2a Mandattid för nämnder och kommunstyrelsens presidium  
Mandattiden för barn- och utbildningsnämnden, krisledningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden och 
kommunstyrelsens presidium (tillika kommunalråd) är ett kalenderår.  
 
§ 3 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
§ 4 Avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
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§ 9 Ordföranden 
Ordföranden är kommunstyrelsens företrädare såsom arbetsgivare gentemot 
kommundirektören. Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler. 
 
NEDAN PARAGRAF (§10) UTGÅR UR KOMMUNSYRELSENS 
REGLEMENTE OCH FLYTTAS MED NY LYDELSE TILL AVSNITT 
ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER. 
 
§ 10 Kommunalråd och oppositionsråd 
Kommunstyrelsens presidium, tillika kommunalråd, skall inom sysslans 
omfattning ägna hela den tiden åt uppdraget för kommunen. 
 
§ 11 Kommunstyrelsens beredningar 
Kommunstyrelsen får inrätta beredningar för nämnd- /kommunövergripande 
ändamål att fungera längst till mandatperiodens slut. Beredning skall inte fatta 
egna beslut utan enbart föreslå åtgärder till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande och övriga ledamöter i beredningen väljs av kommunstyrelsen till det 
antal kommunstyrelsen bestämmer. 
 
Beredningens möten skall protokollföras och anmälas till kommunstyrelsen.  
 
Beredningens ledamöter arvoderas enligt gällande riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda. 
 
Kompletterande regler för hur beredningen skall arbeta skall utarbetas av 
beredningen och godkännas av kommunstyrelsen. 
 
§ 12 Utskott 
Under kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, på delegation från 
kommunstyrelsen, handlägga av bland annat ärenden som 
samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad att 
handlägga. 
 
Utskottet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare. 
 
§ 13 Hälsopolitiska rådet 
För fullföljande av kommunens övergripande ansvar för folkhälsofrågor i 
kommunen deltar kommunen, tillsammans med Västra Götalandsregionen i 
Hälsopolitiska rådet, med uppgifter enligt bestämmelser för Uddevalla 
hälsopolitiska råd. 
 
§ 14 Förvaltningar 
Kommunstyrelsen biträds av förvaltningen kommunledningskontoret. För ärenden 
som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad 
att handlägga biträds kommunstyrelsen av samhällsbyggnad. 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr KS 2022/00427 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift för 
2023 med plan 2024-2025 

Sammanfattning 

Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2022-03-30, om 

medlemsavgift för 2023. Begäran omfattar totalt 86 359 tkr, varav 76 456 tkr avser den 

löpande verksamheten och 9 902 tkr avser pensionskostnader. Uddevalla kommuns 

andel av budgeten är 64,15%, enligt överenskomna fördelningsnycklar. Det innebär att 

Uddevalla kommuns andel av medlemsavgiften är 55 399 tkr inklusive 

pensionskostnader. Begäran innebär att en uppräkning av kostnaderna för den löpande 

verksamheten sker i enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och 

medlemskommunerna, med SKRs prisindex för kommunal verksamhet från februari 

2022, vilket uppgår till 2,9%. Medlemsavgiften för pensioner baseras på beräkningar 

gjorda av pensionsadministratören Skandias beräkning per 2021-12-31. Utöver 

medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för kommunens långsiktiga åtagande 

med 843 tkr enligt samma beräkning. Medlemsavgiften inklusive pensionskostnaden 

och beloppet för skuldföringen av det långfristiga åtagandet för pensionsavsättning är en 

del av kommunstyrelsens budget, vilken finansieras med kommunbidrag och arbetas in i 

kommunens flerårsplan för 2023- 2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-10.  

Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-30. 

Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2023 om 86 359 tkr, 

 

att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2023 för driftskostnader 

uppgår till 49 047 tkr och för pensionskostnader uppgår till 6 352 tkr samt kostnaden för 

pensionsavsättning uppgår till 843 tkr.  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-08-10 Dnr KS 2022/00427 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift för 

2023 med plan 2024-2025 

Sammanfattning 

Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2022-03-30, om 

medlemsavgift för 2023. Begäran omfattar totalt 86 359 tkr, varav 76 456 tkr avser den 

löpande verksamheten och 9 902 tkr avser pensionskostnader. Uddevalla kommuns 

andel av budgeten är 64,15%, enligt överenskomna fördelningsnycklar. Det innebär att 

Uddevalla kommuns andel av medlemsavgiften är 55 399 tkr inklusive 

pensionskostnader. Begäran innebär att en uppräkning av kostnaderna för den löpande 

verksamheten sker i enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och 

medlemskommunerna, med SKRs prisindex för kommunal verksamhet från februari 

2022, vilket uppgår till 2,9%. Medlemsavgiften för pensioner baseras på beräkningar 

gjorda av pensionsadministratören Skandias beräkning per 2021-12-31. Utöver 

medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för kommunens långsiktiga åtagande 

med 843 tkr enligt samma beräkning.  
 

Medlemsavgiften inklusive pensionskostnaden och beloppet för skuldföringen av det 

långfristiga åtagandet för pensionsavsättning är en del av kommunstyrelsens budget, 

vilken finansieras med kommunbidrag och arbetas in i kommunens flerårsplan för 2023- 

2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-10 

Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-30 

Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 2022-03-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2023 om 86 359 tkr 

 

att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2023 för driftskostnader 

uppgår till 49 047 tkr och för pensionskostnader uppgår till 6 352 tkr samt kostnaden för 

pensionsavsättning uppgår till 843 tkr. 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 



 

 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

Tjänsteskrivelse 
  

1 (4) 

 

 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

Handläggare: Carina Jonefelt 
Titel: Förbundsekonom 

Datum:  Dnr:  
2022-03-30 2022-000206-002-001 

 

 
Medlemsavgift 2023 samt planeringsunderlag 2024-2025 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 
Beräkning är gjord enligt överenskommelse mellan medlemskommunerna och under 
förutsättning att medlemskommunerna inte lämnar andra direktiv på medlemsrådet 2022-
03-29. 

 
Medlemsavgift (drift) 
Indexeringar för medlemsavgift (drift) har gjorts med index i Prisindex kommunal 
verksamhet (PKV) 2022-2025, 2022-02-17 enligt upprättad överenskommelse mellan 
förbundet och medlemskommunerna. 

 
Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 
Medlemskommunernas pensionsåtaganden, medlemsavgift (pensioner) och långfristigt 
åtagande (pensionsavsättning), baseras på beräkningar gjorda av Skandia i december 2021 
och en uppskattning för den kostnadsökning som det nya pensionsavtalet AKAP-KR 
kommer att medföra från och med 2023-01-01.  Vid årsbokslutet 2023 görs en slutlig 
reglering utifrån de faktiska kostnaderna och avsättningar. 

 
2023 års medlemsavgift och pensionsåtaganden 
Förbundet har inte fått några specifika förutsättningar från medlemskommunerna.  
Indexeringar följer upprättad överenskommelse avseende medlemsavgift. Hänsyn är tagen 
till de uppdrag som förbundet är ålagd att utföra på uppdrag från medlemskommunerna, 
förbundets egna juridiska ansvarsområden, långsiktiga inriktningar och viktiga större och 
mindre enskilda satsningar.  
 
Medlemsavgift (drift) 
PKV 2,9 %  
74 301 702 kr * 1,029 = 76 456 451 kr 
 
Medlemsavgift (drift) 

• Uddevalla kommun 49 046 814 kr 
• Lysekils kommun                       16 606 341 kr 
• Munkedals kommun 10 803 297 kr 

 
 

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/
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Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 
Skandias beräkningar 2021-12-31 och en uppskattning för den kostnadsökning som det 
nya pensionsavtalet AKAP-KR medför: 
 
Pensionskostnader   9 902 108 kr  
Pensionsavsättning   1 314 491 kr 
Pensionsåtagande 11 216 599 kr 
 
Medlemsavgift (pensioner) 

• Uddevalla kommun 6 352 202 kr 
• Lysekils kommun                       2 150 738 kr 
• Munkedals kommun 1 399 168 kr 

 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

• Uddevalla kommun     843 246 kr 
• Lysekils kommun                           285 507 kr 
• Munkedals kommun     185 738 kr 

 
 
Sammanställning 2023  

• Uddevalla kommun 
Medlemsavgift 49 046 814 (drift) + 6 352 202 (pensioner)  =  55 399 016 kr 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =       843 246 kr 

• Lysekils kommun   
Medlemsavgift 16 606 341 (drift) + 2 150 738 (pensioner)  = 18 757 079 kr 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)   =      285 507 kr 

• Munkedals kommun  
Medlemsavgift 10 803 297 (drift) + 1 399 168 (pensioner)  = 12 202 465 kr 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =      185 738 kr 

 
Plan 2024 - 2025 medlemsavgift och pensionsåtaganden 
Förbundets behov av medlemsavgift 2024 och 2025 utifrån i dagsläget kända faktorer. 
 
2024 
Medlemsavgift (drift) 
PKV 2,1 % 
76 456 451 kr * 1,021 = 78 062 037 kr 
 
Medlemsavgift (drift) 

• Uddevalla kommun 50 076 797 kr 
• Lysekils kommun                       16 955 074 kr 
• Munkedals kommun                    11 030 166 kr 

 

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/
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Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 
Skandias beräkningar 2021-12-31 och en uppskattning för den kostnadsökning som det 
nya pensionsavtalet AKAP-KR medför: 

Pensionskostnader   9 317 900 kr  
Pensionsavsättning   1 404 651 kr 
Pensionsåtagande 10 722 551 kr 
 
Medlemsavgift (pensioner) 

• Uddevalla kommun 5 977 433 kr 
• Lysekils kommun                       2 023 848 kr 
• Munkedals kommun 1 316 619 kr 

 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 

• Uddevalla kommun    901 084 kr 
• Lysekils kommun                          305 090 kr 
• Munkedals kommun    198 477 kr 

 
2025 
Medlemsavgift (drift) 
PKV 3,1 % 
78 062 037 kr * 1,031 = 80 481 960 kr 
 
Medlemsavgift (drift) 

• Uddevalla kommun 51 629 177 kr 
• Lysekils kommun                       17 480 682 kr 
• Munkedals kommun 11 372 101 kr 

 
Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 
Skandias beräkningar 2021-12-31 och en uppskattning för den kostnadsökning som det 
nya pensionsavtalet AKAP-KR medför: 
 
Pensionskostnader 10 425 585 kr  
Pensionsavsättning   1 755 853 kr 
Pensionsåtagande  12 181 438 kr 
 
Medlemsavgift (pensioner) 

• Uddevalla kommun 6 688 013 kr 
• Lysekils kommun                       2 264 437 kr 
• Munkedals kommun 1 473 135 kr 

 
 
 
 

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/
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Långfristigt åtagande (pensionsavsättning) 
• Uddevalla kommun 1 126 380 kr 
• Lysekils kommun                          381 371 kr 
• Munkedals kommun    248 102 kr 

 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Medlemsavgift 2023 samt planeringsunderlag 2024-2025 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (2022-03-30) 

- Cirkulär 22:06 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025, PKV (2022-02-17)  
- Skandias beräkning (2021-12-31) 
- AKAP-KR ekonomisk konsekvens 2023, information och beräkningsunderlag från 

Skandikon 
 
 

Förslag till beslut 

Förbundsdirektionen föreslås besluta 
att äska om medlemsavgift för 2023, i enlighet med förslag, hos 

medlemskommunerna. 
 

• Uddevalla kommun 
Medlemsavgift 49 046 814 (drift) + 6 352 202 (pensioner)  =  55 399 016 kr 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =       843 246 kr 
 

• Lysekils kommun   
Medlemsavgift 16 606 341 (drift) + 2 150 738 (pensioner)  = 18 757 079 kr 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)   =      285 507 kr 
 

• Munkedals kommun  
Medlemsavgift 10 803 297 (drift) + 1 399 168 (pensioner)  = 12 202 465 kr 
Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)     =      185 738 kr 

 
 

 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 

 

Mats Johansson  
Förbunds/räddningschef  

 

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/






 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr KS 2022/00257 

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, 
om minskad tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. 
Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-08 att godkänna en överenskommelse med 

Ljungskile SK (LSK) om att föreningen till kommunen ska överlåta del av tomträtt, 

nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1. 

Inom området, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile, finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan. I samma ärende beslutades 

också att kommunen ska investera i en ny konstgräsanläggning på platsen.  

 

Överenskommelsen skulle, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt 

ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Kommunfullmäktiges 

beslut 2022-06-08 har överklagats till förvaltningsrätten i de delar som rör 

överenskommelsen och dess finansiering. Beslutet har därför inte att fått laga kraft och 

med anledning av detta kommer inte lantmäteriförrättningen att verkställas inom 

avtalets giltighetstid. En reviderad överenskommelse har därför tagits fram i vilken 

giltighetstiden ändrats till 2023-09-30. Överenskommelsen är i övriga delar oförändrad.  

 

Ett övergångsavtal har tagits fram innebärande att kommunen ska ha rådighet över 

konstgräsanläggningen fyra tider per vecka, måndag till torsdag, innebärande en tid per 

dag och olika tider. Av övergångsavtalet framgår att kommunen ska ha denna rådighet 

även om föreliggande överenskommelse inte skulle genomföras. Övergångsavtalet, som 

tecknats av kultur- och fritidsförvaltningen och LSK, gäller så länge det befintliga 

nyttjanderättsavtalet gäller. Avtalet bifogas detta ärende för kommunfullmäktiges 

kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-22.  

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad tomträtt, 

upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1.  

Övergångsavtal till Överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad 

tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-08 § 135.  

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Svefa.  

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Newsec. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna den reviderade överenskommelse mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile SK, att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr),  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 237 

 

 

att ovan beslut ska ersätta kommunfullmäktiges beslut 2022-06-08 § 135, första och 

andra att-satsen.  

 

Deltar ej i beslut 

Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP) antecknar till protokollet att Miljöpartiet stödjer avtalet förutom de 

delar som rör konstgräs. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-08-22 Dnr KS 2022/00257 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, 

om minskad tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. 

Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-08 att godkänna en överenskommelse med 

Ljungskile SK (LSK) om att föreningen till kommunen ska överlåta del av tomträtt, 

nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1. 

Inom området, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile, finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan. I samma ärende beslutades 

också att kommunen ska investera i en ny konstgräsanläggning på platsen. 

Överenskommelsen skulle, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt 

ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Kommunfullmäktiges 

beslut 2022-06-08 har överklagats till förvaltningsrätten i de delar som rör 

överenskommelsen och dess finansiering. Beslutet har därför inte att fått laga kraft och 

med anledning av detta kommer inte lantmäteriförrättningen att verkställas inom 

avtalets giltighetstid. En reviderad överenskommelse har därför tagits fram i vilken 

giltighetstiden ändrats till 2023-09-30. Överenskommelsen är i övriga delar oförändrad. 

Ett övergångsavtal har tagits fram innebärande att kommunen ska ha rådighet över 

konstgräsanläggningen fyra tider per vecka, måndag till torsdag, innebärande en tid per 

dag och olika tider. Av övergångsavtalet framgår att kommunen ska ha denna rådighet 

även om föreliggande överenskommelse inte skulle genomföras. Övergångsavtalet, som 

tecknats av kultur- och fritidsförvaltningen och LSK, gäller så länge det befintliga 

nyttjanderättsavtalet gäller. Avtalet bifogas detta ärende för kommunfullmäktiges 

kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-22. 

Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad tomträtt, 

upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1. 

Övergångsavtal till Överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad 

tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37, Tjöstelsröd 1:1. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-08 § 135. 

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Svefa. 

Värdering Uddevalla Tjöstelsröd 1:37, Newsec. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna den reviderade överenskommelse mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile SK, 

 

att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr),  

 

att ovan beslut ska ersätta kommunfullmäktiges beslut 2022-06-08 § 135, första och 

andra att-satsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ljungskile SK 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 











 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-06-08 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KS 2022/00257 

Överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om 
minskad tomträtt Tjöstelsröd 1:37, upphävande av nyttjanderätt 
Tjöstelsröd 1:1 samt investering i ny konstgräsanläggning m.m. 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 

mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 

tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 

1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). 

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, respektive 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 

en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 

innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av anläggningarna från 

LSK (ej huvudarenan). Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som 

gäller för övriga kommunala anläggningar. Överenskommelsen motiveras av att vikten 

av kommunal rådighet i området för att skapa likvärdiga förutsättningar för 

fritidsverksamhet i hela kommunen. Bilagd behovsbeskrivning och behovsanalys 

beskriver behov kopplat till området som idrottsanläggning.  

Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 

finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Ytterligare relevanta 

miljölagar samt koppling till miljömål redovisas i behovsbeskrivningen. 

Omvärldsfaktorer som kan påverka förhållningssättet till investering i konstgräsplaner 

är ett beslut som väntas fattas på EU-nivå år 2022 om att förbjuda gummigranulat i 

konstgräs, alternativt kräva riskminimerande aspekter. Kultur och fritid arbetar också 

med en utredning om konstgräsplaner som väntas färdigställas 2022, där bland annat 

villkoren för utfasning av konstgräsplaner utreds. Vid utebliven investering i ny 

konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att konstgräsanläggningen behöver 

avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för miljön. I bilagd behovsanalys 

kommenteras konsekvenser av detta samt alternativa hanteringar av 

konstgräsanläggningen efter ett övertagande Kultur- och fritidsnämnden begär medel 

för investeringen samt för kapital- och driftkostnader enligt bilagd behovskalkyl.  

Investeringens storlek bedöms till 7,437 mkr enligt uppgifter från 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en osäkerhet i kalkylen med anledning av 

den senaste tidens kraftiga prisförändringar inom byggsektorn. I denna kostnad ingår, 

utöver konstgräsmatta, bl.a. planbelysning, rivning och bortforsling av befintlig plan 

samt åtgärder som syftar till att begränsa spridningen av mikroplaster. I syfte att 

säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på en 

miljösäkrad konstgräsanläggning bör projektöverlämning samt driftsättning ske 1 

oktober 2022.   



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-06-08 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 136 

Investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning och förbrukningsmaterial behöver 

säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen beräknas vinna laga kraft i juni 

och kultur och fritid således ansvarar för driften från och med det tillfället. Ersättningen 

till LSK enligt överenskommelsen om 3,495 mkr är inte budgeterad och föreslås 

finansieras via årets resultat. 

Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S), Henrik 

Sundström (M), David Sahlsten (KD) och Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-05-25 § 166 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 163. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06.  

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-20 § 71.  

Kultur och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-04-06.  

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb. 

Behovsbeskrivning Skarsjövallen.  

Behovsanalys Skarsjövallen.  

Behovskalkyl Skarsjövallen. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) och Henrik Sundström (M), David Sahlsten (KD), Monica 

Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Att ersätta ordalydelsen konstgräsanläggning med 

gräsanläggning, som är ett materialneutralt ordval, i kommunstyrelsens förslag, femte 

beslutssatsen.  

 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) yrkande. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Avslag på kommunstyrelsens förslag förutom den femte 

beslutssatsen som ska återremitteras. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på samtliga beslutssatser i kommunstyrelsens 

förslag förutom den femte. Ordförande ställer därefter proposition på att återremittera 

den femte beslutssatsen mot att avgöra den idag och finner kommunfullmäktige besluta 

att avgöra den idag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Jarmo Uusitalos (MP) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-06-08 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 136 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 

överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 

nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1,  

 

att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr),  

 

att överföra 3,495 mkr till SBN för att finansiera överenskommelsen,  

att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 

områdets framtida drift,  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 för ny konstgräsanläggning om 

7,437 mkr,  

 

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 maskiner och fordon om 1,125 

mkr,  

 

att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur och 

fritid i syfte att bedriva idrotts– och fritidsverksamhet,  

 

att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag för arrende 60 tkr, driftskostnad 0,3 

mkr och kapitalkostnader 1,012 mkr enligt bilagd behovsanalys och behovskalkyl, 

helårseffekt.  

Reservation 

Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden.  

 

 
 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-06-15 

Elving Andersson (C), Monica Bang Lindberg (L), Kenth Johansson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-06-16 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Ekonomichef  

Ljungskile SK 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet avser del av fastigheten Uddevalla Tjöstelsröd 1:37. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Uddevalla kommun, genom Ulrika Windh. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet av mark för idrottsändamål och skall användas som be-
slutsunderlag vid eventuell ändring av tomträttsupplåtelse.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-10-01. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De 
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av 
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är 
erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).  

Anslutningsavgifter för VA ingår ej i det bedömda värdet. 

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).  

Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 
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Särskilda förutsättningar 
Enligt uppdragsgivarens förutsättningar sker värderingen för idrottsändamål. 

Enligt uppdragsgivarens förutsättningar sker värderingen med bortseende från befintliga byggnader och an-
läggningar. 

Enligt uppdragsgivarens förutsättningar sker värderingen med bortseende från att värderingsobjektet är upp-
låtet med tomträtt. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Besök på platsen utfördes av Sven Jungland Svefa AB 2021-09-27. 

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Utdrag ur fastighetsregistret 
 Ortofoto och kartor  
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 
 Svefas värderingsarkiv 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet är beläget sydost om Ljungskile centrum och utgör del av Skarsjövallen. Omgivningarna 
utgörs av Skarsjövallen, tennisplaner, tennishall, ridhus, enstaka småhus och naturmark. Kommersiell och 
social service finns i centrum cirka 1,6 kilometer. Området nås via mindre gata/väg med begränsad kapacitet.  

Mark om cirka 34 600 kvadratmeter markareal. Marken nyttjas för närvarande som parkering och tränings-
planer av Skarsjövallen och Ljungskile SK. Plan mark med små höjdskillnader i etage. 

  

Översiktskarta och Ortofoto. Källa: Lantmäteriet och Uddevalla kommun 
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Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Uddevalla kommun. 

Tomträttsinnehavare 
Tomträttsinnehavare är Ljungskile Sportklubb. 

Miljö 
Värderingsobjektet är inte markerat på Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade markområden. Inom 
ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelast-
ningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Fastighetsinformation 
Av bifogat utdrag ur fastighetsregistret framgår uppgifter om lagfaren ägare, tomträttsupplåtelse, pantbrev, 
taxeringsuppgifter, servitut mm. Värderingsobjektet berörs ej av detaljplan. 

 

3. Marknadsanalys 

Investerarmarknad 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-
lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-
ella objekt.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 
och något sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, 
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). För kommersiella 
fastigheter är marknaden mer polariserad. Kvalitativa kontor ses fortsatt som intressanta investeringar, men 
det finns en ökad osäkerhet generellt om kontorshyresmarknadens utveckling. Till de segment som noterat 
ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” fastigheter som hotell, café/re-
staurang, viss handel o.d. 

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investe-
ringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna 
i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder) 
samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan. 
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Marknadsförutsättningar värderingsobjektet 
Värderingsobjektet utgör del av Skarsjövallen som är Ljungskile SK hemmaplan och skall enligt värderings-
förutsättningarna användas för idrottsändamål. I närområdet finns andra idrottsanläggningar som tennis och 
ridhus. Tennisklubben planerar att uppföra padelhall i närområdet. Oklart för undertecknad om lokalisering 
och bygglov är beslutat. 

Marknaden för idrotts-, sport- och fritidsanläggningar är klart begränsat. Anläggningens typ (vilken/vilka id-
rotter som inryms inom verksamheten) samt storlek är avgörande parametrar. Mindre anläggningar är i prin-
cip endast intressanta för ”egenanvändare”, det vill säga den operatör (ofta en lokal förening) som också 
bedriver den huvudsakliga verksamheten inom eller i anslutning till lokalerna. För att aktörer med fokus på 
förvaltning ska visa intresse krävs vanligtvis rationella förvaltningsenheter med långa hyresavtal, företrädes-
vis med hyresgäst från offentlig sektor.  

Beståndet ägs i huvudsak av kommunerna (eller kommunala bolag). Då kommun är fastighetsägare sker 
uthyrning i huvudsak till egna verksamheter, och då främst skolornas idrotts- och gymnastikundervisning 
(dagtid), samt till lokala idrottsföreningar (kvällstid och helger). Även vid uthyrning till lokala idrottsföreningar 
bör det noteras att dessa till stor del är beroende av olika typer av offentliga bidrag. 

Den ”externa” hyresmarknaden för sport-/fritidsanläggningar är därmed klart begränsad. Hyrorna varierar 
inom ett stort intervall på grund av typ av anläggning/verksamhet, specialanpassningar, skick/standard, hy-
resavtalets längd och ansvarsfördelning med mera. För moderna anläggningar kan hyran vara en faktor av 
investeringen (produktionskostnadsbaserad hyra).  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som något sämre än normalt. Möjligheter till uppfö-
rande av en hall/anläggning för allmän eller specifik idrott torde inrymmas i ”idrottsändamål”. Då marken ej 
berörs av detaljplan kan förväntningar om ändrad markanvändning föreligga. Värderingen avser dock idrotts-
ändamål. Sannolik köparkategori bedöms återfinnas inom en relativt snäv krets, främst kommun eller före-
ning. 

 

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. 

5. Värdebedömning 

Ortsprisanalys 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek och sär-
skilda planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller ned-
gång) av detsamma sedan respektive objekts köpetidpunkt.   
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Mark för idrottsändamål 

En ortsprisundersökning har genomförts avseende mark för olika typer av idrottsändamål. Med anled-
ning av begränsat jämförelsematerial har sökningen utförts inom ett större geografiskt område och un-
der en längre tidperiod. Då marknaden som tidigare nämnts är begränsad förekommer i vissa fall inslag 
av intressegemenskap mellan parterna. 

Nedanstående tabell redovisar försäljningar mark för olika typer av idrottsändamål. I vissa fall fanns 
befintliga anläggningar som dock ej ingick i köpet och i en del fall har marken efter förvärvet bebyggts 
med angiven typ av anläggning.  

 

Noterade priser ligger inom intervallet 15-200 kr/kvm med ett medel kring 77 kr/kvm. Det är svårt att 
finna direkt jämförbara överlåtelser i materialet. Många av överlåtelserna avser minde markområden 
avsedda att bebyggas med padel- eller idrottshallar. De större markområdena (>25 000 kvm) noteras 
inom prisintervallet 25-72 kr/kvm. Den allmänna prisutvecklingen för mark och byggrätter har varit positiv 
under tidsperioden.  
 
Ortsprismetoden bedöms indikera ett värde kring 100 kr/kvm för ett mindre ”kärnområde” och 25 kr/kvm för 
övrig mark. Antagandet ger för 4 000-5 000 kvm á 100 kr/kvm och övrig mark 30 000 kvm á 25 kr/kvm ett 
totalt värde i intervallet 1 150 000-1 250 000 kronor vilket motsvarar 33-36 kr/kvm.   
 
Marknadsvärdet bedöms rimligen till 1 200 000 kronor. Med anledning av värderingsobjektets typ, begränsat 
jämförelsematerial och övriga värderingsförutsättningar är osäkerheten i värderingen större än normalt.  

 

 

Kommun Fastighet Datum Ändamål Typ Pris Tomtareal Kr/kvm
Ängelholm Ängelholm 5:52 2011 Idrott Idrott 150 000       2 150      70
Alingsås Holmalund 2011 Idrott Idrottsplats 15
Stenungsund Holm 1:1 2012 Idrott Fotboll 83
Motala Motala 2013 Idrott Idrottsparken 15
Sjöbo Lövestad 46:14 2014 Idrott Gymnastiksal 136 000       3 390      40
Sollefteå Hågesta 3:123 2015 Idrott Simhall 1 100 000    9 689      114
Kristianstad Infanteristen 8 2015 Idrott Padel 1 228 000    6 139      200
Halmstad Halmstad 10:40 2016 Idrott Padel 1 200 000    5 202      231
Kristinehamn Sköldpaddan 15 2016 Idrott Arena/Simhall 2 300 000    31 934    72
Hörby Ludvigsborg 1:12 2017 Idrott Idrottshall 330 000       6 600      50
Linköping Stensätter 1:371 2018 Idrott Idrottshall 2 200 000    36 000    61
Kil Sannerud 2:94 2018 Idrott Idrottshall 700 000       28 000    25
Norrköping Himmelstlund 2018 Idrott Idrottsplats 1 350 000    45 000    30
Linköping Ekängen 2018 Idrott Fotboll 1 800 000    36 000    50
Borås Rångedala 2019 Idrott Idrottshall 333 000       9 500      35
Kristinehamn Silvret 8 2019 Industri Gym 1 200 000    11 314    106
Falköping Utgård 1 2020 Idrott Padel 561 000       5 682      99
Torsby Idrotten 3 2021 Idrott Padel 237 000       3 156      75
Arvika Stallet 1 2021 Idrott Padel 434 000       5 100      85

Medel 77
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

 
Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms marknads-
värdet av värderingsobjektet del av Tjöstelsröd 1:37 vid värdetidpunkten 2021-10-01 till: 

1 200 00/Enmiljontvåhundratusen/Kronor  
 

Vänersborg 2021-10-01 

   

Sven Jungland   Marcus Takner 
Civilingenjör i lantmäteri  Civilingenjör i lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna  Av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare auktoriserad fastighetsvärderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 



2021-10-01 Ordernummer: 178 410
Fastighetsbeteckning: Uddevalla Tjöstelsröd 1:37

  

Bilaga 1 
Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

 

 



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD 1:37 Sidan 1 av 3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2021-09-20 09:16

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD 1:37 2018-05-08 2019-07-05 18:14 2021-09-17
Nyckel: 140302366
UUID: 909a6a68-7cf2-90ec-e040-ed8f66444c3f
Fastigheten är upplåten med tomträtt.
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

ADRESS
Adress
Skarsjövägen 49
459 91 Ljungskile

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6456889.2 320539.8

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 70 950 kvm 70 950 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1975-01-08 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1975-03-05 75/613

TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE
Upplåtelsedag Inskrivningsdag Akt
1997-05-01 1997-10-17 97/12012
Ändamål Avgäld
IDROTTSANLÄGGNING 33 574 SEK
Avgäldsperiod Perioddatum från
10 år 2018-04-24
Tidigaste uppsägningsdatum Efterföljande uppsägningsperiod Inskränkningar
2036-12-31 20 år Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej upplåtas
Anmärkning: NY AVGÄLD 05/45390, Ny avgäld D-2018-00504451:1
Nytt beslut:

TOMTRÄTTSINNEHAV
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
858500-1327
LJUNGSKILE SPORTKLUBB
SKARSJÖVÄGEN 49
459 91 LJUNGSKILE
Upplåtelse av tomträtt: 1997-02-17
Anmärkning: Namn Akt: 05/17254

1/1 1997-10-17 97/12013

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 6
Totalt belopp: 6 755 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Skriftligtpantbrev 1 900 000 SEK 1997-10-17 97/12006
2 Skriftligtpantbrev 375 000 SEK 1997-10-17 97/12008
3 Skriftligtpantbrev 255 000 SEK 2009-09-21 09/32063
4 Skriftligtpantbrev 1 800 000 SEK 2010-05-19 10/15398
5 Skriftligtpantbrev 1 425 000 SEK 2010-12-06 10/41039
6 Skriftligtpantbrev 1 000 000 SEK 2011-04-18 11/10867

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
AVLOPP Förmån Officialservitut 2018-05-08 1485K-2018/42.1

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
224924-4
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
70950 kvm
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TAXERINGSINFORMATON
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
858500-1327
LJUNGSKILE SPORTKLUBB
SKARSJÖVÄGEN 49
459 91 LJUNGSKILE

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Ideella föreningar

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1996-10-23 1485-96/58
Fastighetsreglering 2018-05-08 1485K-2018/42

URSPRUNG
UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD 1:1
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:5000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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DEL AV TJÖSTELRÖD 1:37, UDDEVALLA Kortfattat värdeutlåtande

KARTA bredd 8,3cm, höjd 6
Beteckning Del av Tjöstelröd 1:37

Adress Skarsjövägen 49  
Område Ljungskile

Kommun Uddevalla

Tomrättsavgäld, kr/år
Avgälden regleras
Tomtareal
Värdetidpunkt
Datum
Besiktningsdatum
Taxeringsvärde, tkr

FOTO bredd 8,3 cm liggande, höjd 6,5 stående

Större lokalhyresgäster Area m²

 MARKNADSVÄRDE
 Marknadsvärdet för rubricerat objekt vid värdetidpunkten november 2021 bedöms till

Newsec Advice AB

Martin Larsson Ekander
Av Samhällsbyggarna auktoriserad
värderare

Ej besiktigad

0

4 Mkr

2021-11-09

33 574

2026-12-31

ca 35000

nov-2021

MARKNADSVÄRDE

Marknadsvärdet för rubricerat objekt vid värdetidpunkten november 2021 bedöms till 4 Mkr



DEL AV TJÖSTELRÖD 1:37, UDDEVALLA Fastighetsdatablad

    Värdetidpunkt
Beteckning Del av Tjöstelröd 1:37     Kalkylen utförd av
Adress Skarsjövägen 49     Datum
Område Ljungskile     Besiktningsdatum
Kommun Uddevalla

Län Västra Götaland     Tomtareal

 Taxeringsinformation

Typkod  824, specialenhet, bad-, sport- och idrottsanl

2021-11-01

2021-11-09

Ej besiktigad

ca 35000

Martin Larsson Ekander

Uppdrag och syfte
Av Ljungskile Sportklubb har Newsec Advice AB erhållit uppdraget att bedöma marknadsvärdet för Del av Tjöstelröd 1:37, Uddevalla upplåten med 
tomträtt. Värderingssyfte är försäljning.

Värderingsstandard och förutsättningar
Värderingen är utförd enligt IVS och RICS standard. Uppdraget har utförts av värderare som agerar oberoende och med fullgod kompetens och 
marknadskännedom för att utföra uppdraget. För uppdraget gäller värderingsförutsättningar samt villkor enligt bilagda ”Allmänna villkor för 
värdeutlåtande” om ej annat anges i denna rapport.

Underlag
Hyresintäkter, kostnader, areor samt övrig information är erhållen från uppdragsgivaren och ligger till grund för värderingen. Närmare kontroll av 
dessa har inte gjorts utöver en allmän rimlighetskontroll.

Värderingsmetod
Värdet är bedömt utifrån marknadsanalys och ortsprisanalys.

Värdebedömning
Marknadsvärde per värdetidpunkten bedöms till 4 000 000 kr (4,0 Mkr).

Värdebedömningen är utförd av Martin Larsson Ekander, Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.



Användning Yta (kvm)

Bedömt 

värde 

(kr/kvm)

Totalt värde 

(kr)

11-mannaplan 7 500 250 1 875 000
7-mannaplan X2 6 000 250 1 500 000
Grusparkering 6 000 50 300 000
Råmark 15 500 20 310 000

3 985 000

DEL AV TJÖSTELRÖD 1:37, UDDEVALLA

Ovan redovisas användningen för de olika markslagen inom objektet för 
denna värdering. Det är förhållandevis ovanligt att att fotbollsplaner säljs 
på en öppen marknad, vilket innebär att ortspriset är ytterst begränsat. 

Råmark har ett mer symboliskt värde och bedöms i denna värdering till ca 
20 kr/kvm. Grusplanen är markbehandlad i viss mån och kan också erhålla 
en intäkt som fotbollsplan eller uppställningsyta, vilket ge rden ett något 
högre värde än råmarken. Värdet bedöms således till 50 kr/kvm. 

Fotbollsplanerna ger högst hyresintäkter och är därför potentiella 
förvaltningsobjekt. Planlagd industrimark i liknande lägen som denna 
fastighet bedöms enligt Newsec erhålla värden runt 300 - 500 kr/kvm 
tomtarea, vilket är högre än vad en fotbollsplan bör ha som värde. 
Fotbollsplanen är samtidigt bättre än råmarken och grusplanen och 
hamnar således där mellan. 

I närområdet har kommunen nyligen antagit en detaljplan som möjliggör 
byggnation av bostäder i direkta närområdet. På sikt bör det finnas en 
potential att utveckla byggrätter för bostäder inom objektet för denna 
värdering. 



DEL AV TJÖSTELRÖD 1:37, UDDEVALLA Karta 

Översiktskarta
Cropper 650 px x 427 px

Bredd 17,2 x 11,3 cm

          Karta med fastighetsgräns



3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller

tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är

felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av

sanering eller att det föreligger någon annan form av

miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick

4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär

besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att

den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens

undersök-ningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-

objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-

besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,

som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella

kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer,mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska

komponenter.

5 Ansvar

5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från

värderingstidpunkten (datum för undertecknande av

värderingen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid

värderings-tidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet

6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning

som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten

med de förutsättningar och reservationer som angivits i

utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån

ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar

fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värde-

bedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida

kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande

7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte

som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan

drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.

Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje

man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller

uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-

ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet

skall återges.

2017-01-08 Ver 3

1 Värdeutlåtandets omfattning

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och

skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och

övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från

Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och

byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning

än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom

Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,

varför ytterligare utredning av legala förhållanden och

dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden

utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart

beaktats i den omfattning information därom lämnats

skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret

samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren

eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet

inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller

andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens

rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte

belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra

gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet

inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande

2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats

från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter

som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes

ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara

korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en

allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av

relevans för värdebedömningen har utelämnats av

uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp

dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats

genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara

uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk

Standard”.

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall

utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga

nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar

utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/

ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom

planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga

myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i

utlåtandet.

3 Miljöfrågor

3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering

eller att det föreligger någon annan form av miljömässig

belastning.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,

FS Fastighets-strategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,

upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.

Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande

värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr KS 2022/00364 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Varaslättens 
lagerhus  

Sammanfattning 

Varaslättens lagerhus har under flera år hyrt industrilokalen Imerys som är belägen på 

fastigheten Varvet 4 i Uddevalla. De har även hyrt in sig i Lantmännens lokaler på 

badöområdet. 

Varaslättens lagerhus har en verksamhet vars gods exporteras på båt som angör vid 

Uddevalla hamns kaj och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera sin 

verksamhet i Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

 

För att bolaget ska kunna planera en nybyggnation/etablering av sin verksamhet på 

Västra hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning uppförs och vad den 

behöver innehålla. Bolaget behöver i god tid projektera en ny anläggning och för att 

kunna göra det behöver bolaget utföra markundersökningar inom det aktuella området 

på Västra Hamnen. 

 

Både projektering och markundersökningar är kostsamma och för att investera tid och 

pengar i projektet ser bolaget en fördel i en avsiktsförklaring gällande deras etablering 

på Västra Hamnen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-15. 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Lantmännen ekonomisk förening med 

bilagor 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Varaslättens 

lagerhus. 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-06-15 Dnr KS 2022/00364 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Avsiktsförklaring gällande etablering på Västra Hamnen 

Sammanfattning 

Varaslättens lagerhus har under flera år hyrt industrilokalen Imerys som är belägen på 

fastigheten Varvet 4 i Uddevalla. De har även hyrt in sig i Lantmännens lokaler på 

badöområdet. 

Varaslättens lagerhus har en verksamhet vars gods exporteras på båt som angör vid 

Uddevalla hamns kaj och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera sin 

verksamhet i Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

 

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

 

För att bolaget ska kunna planera en nybyggnation/etablering av sin verksamhet på 

Västra hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning uppförs och vad den 

behöver innehålla. Bolaget behöver i god tid projektera en ny anläggning och för att 

kunna göra det behöver bolaget utföra markundersökningar inom det aktuella området 

på Västra Hamnen.  

Både projektering och markundersökningar är kostsamma och för att investera tid och 

pengar i projektet ser bolaget en fördel i en avsiktsförklaring gällande deras etablering 

på Västra Hamnen. 

 

Kommunen ser att en avsiktsförklaring för bolaget på Västra Hamnen ligger i linje med 

en god utveckling av Västra Hamnen. 

Kommunledningskontoret föreslår att en avsiktsförklaring bör formaliseras, med samma 

utgångspunkt i text och som genomförts med Lantmännen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-15 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Lantmännen ekonomisk förening, 

Bilaga 1 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan 

Uddevalla kommun och Varaslättens lagerhus 
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Kommunledningskontoret 
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Ärendebeskrivning 

Varaslättens lagerhus har under flera år hyrt industrilokalen Imerys som är belägen på 

fastigheten Varvet 4 i Uddevalla. De har även hyrt in sig i Lantmännens lokaler på 

badöområdet. 

Varaslättens lagerhus har en verksamhet vars gods exporteras på båt som angör vid 

Uddevalla hamns kaj och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera sin 

verksamhet i Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

 

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

 

För att bolaget ska kunna planera en nybyggnation/etablering av sin verksamhet på 

Västra hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning uppförs och vad den 

behöver innehålla. Bolaget behöver i god tid projektera en ny anläggning och för att 

kunna göra det behöver bolaget utföra markundersökningar inom det aktuella området 

på Västra Hamnen.  

Både projektering och markundersökningar är kostsamma och för att investera tid och 

pengar i projektet ser bolaget en fördel i en avsiktsförklaring gällande deras etablering 

på Västra Hamnen. 

 

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

Ett exakt område kan i dagsläget inte markeras men bolaget uppskattar ytan som deras 

anläggning behöver till ca 13 300 kvm (1,3 ha). 

 

Kommunen ser att en avsiktsförklaring för bolaget på Västra Hamnen ligger i linje med 

en god utveckling av Västra Hamnen. 

Kommunledningskontoret föreslår att en avsiktsförklaring bör formaliseras, med samma 

utgångspunkt i text och som genomförts med Lantmännen. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Varaslättens Lagerhus 
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser
markerade med "l" gäller inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser

Kvartersmark

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Lägsta markhöjd över nollplanet.

UTNYTTJANDEGRAD
Högst hälften av tomtytan får bebyggas.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation

Lägsta höjd över nollplanet.
Kvarteret ska anordnas så att gemensamma tillfarter, samt
underjordiska ledningar kan byggas ut och så att lokalt
omhändertagande av dagvatten kan ske. Dagvatten ska
renas innan avledning sker till Byfjorden. Plats ska finnas
för pumpstation i närhet av körbar yta.

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Härutöver får skorstenar och
ventilationsanläggningar uppföras.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

NATUR [TÄKT] Naturområde. Dessförinnan täktverksamhet till dess
angiven marknivå har erhållits.

JV [TÄKT] Industri- och hamnverksamhet inklusive anläggningar för
dess tekniska försörjning. Dessförinnan täktverksamhet till
dess angiven marknivå har erhållits.

Marken får inte bebyggas.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Lokaler där människor stadigvarande vistas ska utföras radonsäkert.

Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordning-
ställas med en slänt från krön till marknivå med en högsta
lutning på 1:2. Uppfyllnadsmassor ska täckas med växtjord.

n

Byggnader ska placeras minst 6,0 meter från gräns mot gata.

1

Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordning-
ställas med en jämn slänt från krön till marknivå.

n2

NATUR Naturområde

Reservat för industrispår, dessförinnan täktverksamhet.T [TÄKT]

m Inom 9 meter från reservat för industrispår får ej köryta
anordnas. Inom 12 meter får ej oskyddade uppställnings-
platser för fordon anordnas.

I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av
släntens utformning utföras. Stabiliteten ska uppfylla de
rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning.

n3

n3 I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av
släntens utformning utföras. Stabiliteten ska uppfylla de
rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning.
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Byggnadens höjd mm beräknas från markens
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Plankarta med best.

Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Plankarta tillhörande ändring av detaljplan för

INDUSTRIOMRÅDE PÅ FRÖLAND
Upprättad av Samhällsbyggnad 2020-12-09
Beslut att upprätta detaljplan 20XX-XX-XX
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

JV [TÄKT] Industri- och hamnverksamhet inklusive anläggningar för dess tekniska försörjning,
dessförinnan täktverksamhet, , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
NATUR [TÄKT] TÄKT, Naturområde, dessförinnan täktvärksamhet. , PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Mark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

Reservat för industrispår, dessförinnan hamn- och täktverksamhet., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.T [TÄKT/
HAMN]

n3
I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av släntens utformningen
utföras.Stabiliteten ska uppfylla de rekommentationer som ges i Skredkommisionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

m Inom 9 meter från reservat för industrispår får ej köryta anordnas. inom 12 meter får ej
oskyddade upställningsplatser för fordon anordnas., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e1 Största byggnadsarea är 75% av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 §
1 st 1 p.

n2 Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordningställas med en jämn slänt från krön till
marknivå.

n1 Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordningställas med en slänt från krön till
marknivå med en högsta lutning på 1:2. Uppfyllnadsmassor ska täckas med växtjord. 

+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

g Kvarteret ska anordnas så att gemensamma tillfarter, samt underjordiska ledningar kan
byggas ut och så att lokalt omhändertagande av dagvatten kan ske. Dagvatten ska renas
innan avledning sker till Byfjorden. Plats ska finnas för pumpstation i närhet av körbar yta.,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+0,0 Markens minsta höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 10 §

Kontor, Industri, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.KJ

)+0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

1:2,0 Största lutning är 1:angivet värde i. (Pilen pekar uppåt), PBL 4 kap. 10 §

Utförande
b1

Område där förstärkningsåtgärder skall utföras för att säkerställa stabiliteten. Utförande skall
göras så att kraven för minst detaljerad utredning och nyexploatering enligt
Skredkommissionens Rapport 3:95 uppfylls. Åtgärderna skall prövas i marklov., PBL 4 kap. 16
§ 1 st 1 p.
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr KS 2021/00550 

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Den 8 mars 2022 ställde sig 

VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med Västra götalandsregionen. 

Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 2022-03-31 beslut om i enlighet 

med VästKoms förslag och rekommenderar således medlemskommunerna att besluta 

om att godkänna avtalsförslaget.  

 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker att avtalet med tillhörande 

överenskommelser godkänns av kommunfullmäktige. Socialnämnden har tidigare 

(2021-12-14) för kommunens räkning lämnat remissvar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 § 83.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-31.  

Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-03-31.  

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om hälso- och sjukvårdsavtal samt 

färdplan.  

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-06-22 Dnr KS 2021/00550 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Den 8 mars 2022 ställde sig 

VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med Västra götalandsregionen. 

Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 2022-03-31 beslut om i enlighet 

med VästKoms förslag och rekommenderar således medlemskommunerna att besluta 

om att godkänna avtalsförslaget.  

 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker att avtalet med tillhörande 

överenskommelser godkänns av kommunfullmäktige. Socialnämnden har tidigare 

(2021-12-14) för kommunens räkning lämnat remissvar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22. 

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 § 83. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-31. 

Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-03-31. 

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om hälso- och sjukvårdsavtal samt 

färdplan. 

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.   

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden. Fyrbodals kommunalförbund 
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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
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Sekreterare _________________________________
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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

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
2e

4e
b2

5-
99

d0
-4

5a
6-

a6
88

-f2
a1

80
33

e5
db



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.

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
2e

4e
b2

5-
99

d0
-4

5a
6-

a6
88

-f2
a1

80
33

e5
db



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/


Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

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

Paragrafer: 25-50
Sida 28 (30)

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 



Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 
 

 
Sida | 4  

 

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/
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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. 
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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.   

 



 
Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se> 
Skickat: den 8 april 2022 14:36 
Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; Sotenäs kommun 
<registrator.kommun@sotenas.se>; Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; 
Munkedals kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Sotenäs kommun 
<info@sotenas.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>; Melleruds kommun 
<kommunen@mellerud.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Åmåls 
kommun <kommun@amal.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; 
Tanums kommun <ks.diarium@tanum.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; 
Orust kommun <kommun@orust.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; Färgelanda 
kommun <kommun@fargelanda.se> 
Ämne: Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

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 
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. 
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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 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr SN 2022/00099 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser VästKom 
och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser. Innan kommunfullmäktige fattar beslut önskas yttrande från 

socialnämnden. Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso-och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal 

med Västra götalandsregionen. Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 

2022-03-31 beslut om att i enlighet med VästKoms styrelses beslut, rekommendera 

medlemskommunerna att besluta om att godkänna förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal 

med tillhörande överenskommelser. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 2022-04-12 

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-03-31 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Västra Götalandsregionen gällande 

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Anna Ruthberg 

 

Justerat 2022-06-21 

Stefan Skoglund,  Christina Nilsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-22 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2022-06-21 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-05-31 Dnr SN 2022/00099 

  

 

Handläggare 

MAS Christel Schemmel 
Telefon  
christel.schemmel@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Hälso- och 

sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser VästKom och 

Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser. Innan kommunfullmäktige fattar beslut önskas yttrande från 

socialnämnden. Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso-och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal 

med Västra götalandsregionen. Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 

2022-03-31 beslut om att i enlighet med VästKoms styrelses beslut, rekommendera 

medlemskommunerna att besluta om att godkänna förslag till Hälso-och sjukvårdsavtal 

med tillhörande överenskommelser.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 2022-04-12 

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-03-31 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Västra Götalandsregionen gällande 

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser  

 

 

 

 

 

Roger Granat Christel Schemmel 

Socialchef Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr KS 2022/00245 

Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård med 
VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ställa sig bakom färdplanen. Direktionen för 

kommunalförbundet Fyrbodal har beslutat i enlighet med VästKoms styrelses 

rekommendation.  

 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker färdplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Socialnämndens protokoll 2022-05-18 § 71.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-06.  

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om Hälso- och sjukvårdsavtalet samt 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Förbundsdirektionens protokoll 2022-03-31 § 34. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-06-22 Dnr KS 2022/00245 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård med 

VästKom och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ställa sig bakom färdplanen. Direktionen för 

kommunalförbundet Fyrbodal har beslutat i enlighet med VästKoms styrelses 

rekommendation.  

 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som tillstyrker färdplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22. 

Socialnämndens protokoll 2022-05-18 § 71. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-06. 

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om Hälso- och sjukvårdsavtalet samt 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Förbundsdirektionens protokoll 2022-03-31 § 34. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden 

Fyrbodals kommunalförbund 
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Sida 1 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Plats och tid: Flygplatsen Trollhättan/Vänersborg 

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors Martin Carling, Dals-Ed tom § 35
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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/


Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

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

Paragrafer: 25-50
Sida 28 (30)

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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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. 
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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.  
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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.  

 



 
Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se> 
Skickat: den 8 april 2022 14:36 
Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; Sotenäs kommun 
<registrator.kommun@sotenas.se>; Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; 
Munkedals kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Sotenäs kommun 
<info@sotenas.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>; Melleruds kommun 
<kommunen@mellerud.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Åmåls 
kommun <kommun@amal.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; 
Tanums kommun <ks.diarium@tanum.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; 
Orust kommun <kommun@orust.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; Färgelanda 
kommun <kommun@fargelanda.se> 
Ämne: Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

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 
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. 
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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 

 

http://www.fyrbodal.se/
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Handläggare 

Avdelningschef Mathilda Isaksson 
E-post 
mathilda.isaksson@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Färdplan, 

länsgemensam strategi för god och nära vård med VästKom 

och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård 

med VästKom och Västra Götalandsregionen. Innan kommunfullmäktige fattar beslut 

önskas yttrande från socialnämnden. Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom 

Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal 

med Västra götalandsregionen. Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 

2022-03-31 beslut om att i enlighet med VästKoms styrelses beslut, rekommendera 

medlemskommunerna att besluta om att godkänna Färdplan för länsgemensam strategi 

för god och nära vård.  

Socialnämnden ställer sig positiv till att teckna avtal med Västra Götalandsregionen 

gällande Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutsundrlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-06 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr. 8, remittera ärenden, remiss 

till socialnämnden 

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om Hälso- och sjukvårdsavtalet samt 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 

Förbundsdirektionens protokoll 2022-03-31  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Västra götalandsregionen gällande 

Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård 

 

 

 

Roger Granat Mathilda Isaksson 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2022-05-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr SN 2022/00097 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Färdplan, 
länsgemensam strategi för god och nära vård med VästKom 
och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård 

med VästKom och Västra Götalandsregionen. Innan kommunfullmäktige fattar beslut 

önskas yttrande från socialnämnden. Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom 

Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal 

med Västra götalandsregionen. Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 

2022-03-31 beslut om att i enlighet med VästKoms styrelses beslut, rekommendera 

medlemskommunerna att besluta om att godkänna Färdplan för länsgemensam strategi 

för god och nära vård. Socialnämnden ställer sig positiv till att teckna avtal med Västra 

Götalandsregionen gällande Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-06  

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr. 8, remittera ärenden, remiss 

till socialnämnden  

Följebrev från Fyrbodals kommunalförbund om Hälso- och sjukvårdsavtalet samt 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård  

Förbundsdirektionens protokoll 2022-03-31  

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Västra götalandsregionen gällande 

Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård  

 

Vid protokollet 

Anna-Lena Lundin 

 

Justerat 2022-05-23 

Stefan Skoglund,  Christina Nilsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-24 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2022-05-24 

Kommunstyrelsen 
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Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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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 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr KS 2022/00409 

Revidering av taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst 
och särskilt boende 

Sammanfattning 

Sveriges riksdag har 2022-06-22 beslutat att höja minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL. 

Höjning ska börja tillämpas 1 augusti 2022. Förändringen påverkar hur höga avgifter 

kommunen kan ta ut av personer som har vissa insatser enligt socialtjänstlagen.  

 

Kommunens taxor för vårdavgift behöver revideras utifrån riksdagens beslut. Då 

höjningen av minimibeloppen kommer att börja tillämpas från och med 1 augusti, 

behöver berörda brukares avgifter räknas om och nya avgiftsbeslut fattas. Detta kommer 

att ske under augusti och september. De höjda minimibeloppen innebär sänkt avgift för 

berörda brukare. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17.  

Socialnämndens protokoll 2022-08-17 § 104 § 102. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-07-06.  

Förslag till reviderade taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att revidera taxor för vårdavgift i enlighet med riksdagens beslut om höjt minimibelopp 

enligt 8 kap. 7 § SoL. 

 

 
 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-08-17 Dnr KS 2022/00409 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst 

och särskilt boende 

Sammanfattning 

Sveriges riksdag har 2022-06-22 beslutat att höja minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL. 

Höjning ska börja tillämpas 1 augusti 2022. Förändringen påverkar hur höga avgifter 

kommunen kan ta ut av personer som har vissa insatser enligt socialtjänstlagen. 

 

Kommunens taxor för vårdavgift behöver revideras utifrån riksdagens beslut. Då 

höjningen av minimibeloppen kommer att börja tillämpas från och med 1 augusti, 

behöver berörda brukares avgifter räknas om och nya avgiftsbeslut fattas. Detta kommer 

att ske under augusti och september. De höjda minimibeloppen innebär sänkt avgift för 

berörda brukare. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-17. 

Socialnämndens protokoll 2022-08-17. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-07-06. 

Förslag till reviderade taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att revidera taxor för vårdavgift i enlighet med riksdagens beslut om höjt minimibelopp 

enligt 8 kap. 7 § SoL. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2022-08-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr SN 2022/00135 

Revidering av taxor för vårdavgift 

Sammanfattning 

Sveriges riksdag har 2022-06-22 beslutat att höja minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL. 

Höjning ska börja tillämpas 1 augusti. Förändringen påverkar hur höga avgifter 

kommunen kan ta ut av personer som har vissa insatser enligt socialtjänstlagen. 

Kommunens taxor för vårdavgift behöver revideras utifrån riksdagens beslut.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-07-06 

Förslag till reviderade taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att revidera taxor för vårdavgift i enlighet med riksdagens beslut om höjt minimibelopp 

enligt 8 kap. 7 § socialtjänstlagen, SoL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Anna-lena Lundin 

 

Justerat 2022-08-22 

Stefan Skoglund,  Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-08-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2022-08-22 

Kommunstyrelsen 

Avdelningschef, avdelningen för administration, socialtjänsten 

Avgiftshandläggarna, socialtjänsten 

Strateg, socialtjänsten 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2022-07-06 Dnr SN 2022/00135 

  

 

Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Revidering av taxor för vårdavgift 

Sammanfattning 

Sveriges riksdag har 2022-06-22 beslutat att höja minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL. 

Höjning ska börja tillämpas 1 augusti. Förändringen påverkar hur höga avgifter 

kommunen kan ta ut av personer som har vissa insatser enligt socialtjänstlagen. 

Kommunens taxor för vårdavgift behöver revideras utifrån riksdagens beslut.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-07-06 

Förslag till reviderade taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att revidera taxor för vårdavgift i enlighet med 

riksdagens beslut om höjt minimibelopp enligt 8 kap. 7 § SoL. 

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges riksdag har 2022-06-22 beslutat att höja minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL. 

Höjning ska börja tillämpas 1 augusti. Förändringen påverkar hur höga avgifter 

kommunen kan ta ut av personer som har vissa insatser enligt socialtjänstlagen. 

 

Enligt riksdagens beslut ska följande belopp tillämpas från och med 1 augusti 2022: 

 

 Minimibelopp för ensamstående personer 65 år och äldre ska, om inte annat 

följer av 8 kapitel 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av l,4789 

gånger prisbasbeloppet. 

 

 Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor 65 år och äldre, ska 

utgöra lägst en tolftedel av l,2066 gånger prisbasbeloppet. 

 

Kommunens taxor för vårdavgift behöver revideras utifrån riksdagens beslut. I förslaget 

till reviderade taxor för vårdavgifter är enda ändringarna i avsnittet ”3.5.2 

Minimibelopp enligt 8 kap. 7 § SoL”. De nya beloppen enligt ovan har ersatt de 

befintliga beloppen för personer över och under 65 år. Den sistnämnda gruppens 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2022-07-06 Dnr SN 2022/00135 

  

 

 

 

minimibelopp ska vara 10 procent högre än för personer över 65 år och blir enligt 

nedan: 

 

 Minimibeloppet för ensamstående personer under 65 år med 

funktionsnedsättning ska utgöras en tolftedel av l ,6268 gånger prisbasbeloppet. 

 

 Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor under 65 år med 

funktionsnedsättning ska utgöras av en tolftedel av l ,3274 gånger 

prisbasbeloppet. 

 

Höjningen av minimibeloppet blir 300 kr respektive 150 kr. Då höjningen kommer att 

börja tillämpas från och med 1 augusti, behöver berörda brukares avgifter räknas om 

och nya avgiftsbeslut fattas. Detta kommer att ske under augusti och september.  

 

Information om hur riksdagens förändring påverkar brukarnas avgift kommer att framgå 

av de nya avgiftsbesluten och fakturan avseende augusti. Information kommer också ges 

på kommunens hemsida.  

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Strateg 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Avdelningschef Avdelningen för administration 

Avgiftshandläggare Annika Kinnander, Birgitta Munk 

Systemförvaltare Sinnika Andersson 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 
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Dokumenttyp:  Taxa 

Dnr: KS 2022/xx 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: 2018-05-16 § 128 

Dokumentansvarig:  Avdelningschef Avdelningen för administration, Socialtjänsten 

Senast reviderad: 2022-09-14 och § 
 

Taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt 

boende 

1  Vårdavgift 

1.1  Omfattning vårdavgift 

Nedanstående regler omfattar avgift för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård 

och kost samt avgift för bostad i sådant särskilt boende som avses i 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 5 kapitel 5 § andra stycket eller 7 § tredje 

stycket. Hyra för särskilt boende enligt 12 kapitel jordabalken uttas i särskild 

ordning. 

 

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen är enligt SoL, knutna till prisbasbeloppet.  

 

Avgifterna räknas upp utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från 1 

januari 2020. Detta gäller ej maxtaxan som är generell för riket, vilket gör att en 

kommun inte kan ta ut en högre avgift än maxtaxan.  

 

1.2  Avgiftsutrymme 

Med avgiftsutrymme menas de medel den enskilde har ekonomisk möjlighet att 

betala vårdavgift med efter att hänsyn tagits till den enskildes inkomster, skatter, 

bostadstillägg/bostadsbidrag, boendekostnader samt förbehållsbelopp. 

 

Beräkning av avgiftsutrymme görs enligt punkt 3 nedan. 

 

1.3  Vårdavgift 

Vårdavgift debiteras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Avgiften begränsas av 

kommunens självkostnad för att utföra tjänsten. Självkostnaden uppgår till 350 

kronor per timma år 2020.  

 

Om båda makar/sammanboende har insatser uttas avgift för var och en för sig. 

Avgift uttas av kommunen oavsett driftsform. 

 

1.4  Högkostnadsskydd 

Den enskilde har enligt 8 kapitel 5 § SoL ett högkostnadsskydd/maxtaxa som 

betyder att vårdavgiften för hemtjänst, boendestöd, bostad i särskilt boende, 

dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får 

per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 
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1.5  Avgiftsuttag för faktiska kostnader 

Kommunens faktiska kostnader, såväl direkta som indirekta, ska uttas när 

kostnaden på grund av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring 

skall betalas av annan än den som mottagit insatserna. 

 

2 Övriga avgifter 

2.1  Kostavgift särskilt boende 

Kostavgift uttas i form av månadsabonnemang i särskilt boende. Socialnämnden 

fastställer kostavgiften årligen. 

 

2.2  Avgift för hemsjukvård 

Hemsjukvårdsavgiften är 350 kronor per månad år 2020. Avgiften ingår i 

maxtaxan.  

 

2.3  Avgift trygghetslarm 

För enbart trygghetslarm i ordinärt boende uttas larmavgift utifrån den enskildes 

avgiftsutrymme. I avgiften ingår utrustning samt hjälpinsats vid alarmering. Har 

den enskilde ytterligare insatser som exempelvis hemtjänst uttas avgift för de 

samlade insatserna upp till maxtaxa om avgiftsutrymme finns. 

 

Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor per månad år 2020. Larm i särskilt 

boende ingår i vårdavgiften. 

 

2.4  Avgift vid korttidsvård i särskilt boende 

För personer med korttidsvård debiteras avgift för kost med 1/30-del av 

månadsabonnemang i särskilt boende samt 1/30-del av vårdavgiften, dock som 

mest upp till maxtaxan per månad. För 2020 är avgiften för kost 112 kronor per 

dygn och för vård 71 kronor per dygn. 

 

Har man hemtjänst så görs frånvaroavdrag med motsvarande dagar som man haft 

korttidsvård. Inget tillägg görs på förbehållsbeloppet för fördyrad kost i samband 

med korttidsvistelse då detta inte är en varaktig vård (under 6 månader). 

 

2.5  Avgift vid växelvård/avlastning i särskilt boende 

Avgift vid växelvård/avlastning i särskilt boende debiteras i enlighet med avgift 

vid korttidsvård i särskilt boende, punkt 2.4. 

 

Har man hemtjänst så görs frånvaroavdrag med motsvarande dagar som man haft 

växelvård. 

2.6  Avgift för varudistribution 

Avgift för bistånd om varudistribution uttas med 179 kronor per månad år 2020. I 

avgiften ingår 1 leverans per vecka. Avgiften ingår i maxtaxan.  
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2.7  Avgift för hemtjänst natt 

Avgiften för insatser från hemtjänsten på natten avgiftsbeläggs på samma sätt som 

när hjälpen ges på dagen. 

 

3  Beräkning av avgiftsutrymme 

3.1  Allmänt 

Beräknat avgiftsutrymme utgör underlag för beräkning av vårdavgift. Vid 

beräkning av avgiftsutrymmet summeras nettoinkomst samt 

bostadstillägg/bostadsbidrag och utgör disponibel inkomst. Den disponibla 

inkomsten minskas med faktisk bostadskostnad, minimibelopp och ett eventuellt 

individuellt belopp. Den kvarvarande summan utgör avgiftsutrymmet 

 

3.2  Beräkning av inkomst 

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få 

under de närmaste 12 månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten 

skall beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1–3 och 5 lagen (2001:000) 

om bostadstillägg till pensionärer m.fl. såsom framgår av socialtjänstlagen. 

 

Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag räknas som inkomst. 

 

Från inkomst av tjänst dras skatt av efter preliminär skatteberäkning för Uddevalla 

kommun. Som inkomst räknas sådant bidrag som den enskilde är berättigad till. 

Kyrkoavgiften för Uddevalla kommun justeras vid varje årsskifte. Vid överskott i 

inkomstslagen kapital och näringsverksamhet beräknas skatt enligt 

skattelagstiftningen. 

 

3.3  Makar/sammanboende 

Som make jämställs registrerad partner. 

 

För makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas samman 

lagda inkomster. För sammanboende tas endast hänsyn till vårdtagarens inkomst 

vid beräkning av avgift. 

 

3.4  Bostadstillägg/bostadsbidrag 

Som inkomst räknas även bostadsbidrag/bostadstillägg. För makar och sambor 

delas bostadsbidrag/bostadstillägget med hälften vid inkomstberäkningen. För ej 

sammanlevande par beräknas bostadstillägg/bostadsbidrag var för sig. 

 

3.5  Förbehållsbelopp 

3.5.1  Allmänt 

Förbehållsbeloppet består av två delar; dels ett så kallat minimibelopp som ska 

täcka den enskildes personliga behov för levnadsomkostnader, dels den enskildes 

boendekostnad. Socialnämnden ska i vissa fall enligt 8 kapitel 8 § SoL göra en 



  4 (6) 

 

 

 

 

 

individuell prövning av minimibeloppet som exempelvis för högre kostnad för 

kost i särskilt boende. 

 
3.5.2  Minimibelopp enligt 8 kap 7 § SoL 

Minimibelopp för ensamstående personer 65 år och äldre ska, om inte annat följer 

av 8 kapitel 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av l,4789 gånger 

prisbasbeloppet. 

 

Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor 65 år och äldre, ska utgöra 

lägst en tolftedel av l,2066 gånger prisbasbeloppet. 

 

Personer under 65 år med funktionsnedsättning har högre kostnader för 

bosättning, familjebildning och aktiviteter och därför är minimibeloppet 10 

procent högre. 

 

Minimibeloppet för ensamstående personer under 65 år med funktionsnedsättning 

ska utgöras en tolftedel av l ,6268 gånger prisbasbeloppet. 

 

Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor under 65 år med 

funktionsnedsättning ska utgöras av en tolftedel av l ,3274 gånger 

prisbasbeloppet. 

 

3.6  Bostadskostnad 

Faktisk boendekostnad och minimibelopp utgör tillsammans den enskildes 

förbehållsbelopp. 

 

För makar/registrerade partner och sambo med gemensamt hushåll delas boende 

kostnaden med hälften. 

 

För ej sammanlevande par beräknas bostadskostnaden för var och en. 

 

3.7  Övriga sammanboende 

Övriga sammanboende, t.ex. syskon betraktas som ensamstående i 

avgiftshänseende. 

 

3.8  Medboende 

Medboende avser i första hand sammanboende med make/maka eller sambo på 

särskilt boende. Den medboende har inte ett biståndsbeslut om insatser. 

Vid inflyttning till särskilt boende skrivs en överenskommelse om avstående från 

besittningsskydd för bostaden. 

 

4  Debitering av avgift 
Beslutade avgifter debiteras en gång per månad i efterskott med undantag för 

hyrorna som debiteras i förskott. 
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Föreligger oklarhet i underlaget för beräkning av avgiftsutrymme eller saknas 

underlag debiteras maxtaxa för ordinärt och särskilt boende. Efter slutligt beslut 

regleras avgiften på nästkommande faktura. 

 

5  Hyressubventioner för boende enligt SoL 
Hyressubventionen följer Försäkringskassans regler för bostadstillägg. 

Socialnämnden fastställer subventionen årligen. 

 

6  Uppgiftsskyldighet 
För att kommunen skall kunna fastställa en så korrekt avgift som möjligt skall den 

enskilde eller dess företrädare lämnar efterfrågade uppgifter som underlag för 

avgiftsberäkning inom 14 dagar. 

 

Den enskilde har en skyldighet att lämna in uppgifter vid varaktig förändring av 

den enskildes förhållanden som påverkar avgiftsberäkningen. Det kan gälla 

förändringar avseende inkomster, boendekostnader och sammanboende med 

annan. 

 

7  Omprövning av avgift 
Avgiftsberäkning sker en gång per år. 

 

Utöver den årliga avgiftsberäkningen görs omprövning av vårdavgiften efter 

anmälan av den enskilde, vid förändring av den enskildes förhållanden som 

påverkar avgiftsutrymmet, som till exempel ändrade inkomstförhållanden, byte av 

bostad, ena maken avlider eller flyttar, görs. Vid förändrade förhållanden kan 

även socialnämnden initiera omprövning. 

 

I samband med varaktig förändring omprövas vårdavgiften. 

 

Vid omprövning av vårdavgift görs en ny beräkning av avgiftsutrymme enligt 

punkt 3 ovan med ledning av samtliga aktuella uppgifter. 

 

8  Jämkning 
Negativt avgiftsutrymme medför, att de avgifter som debiteras för vård, 

trygghetslarm och hemsjukvårdsavgift kan jämkas till som lägst 0 kronor. Hyra 

och kost jämkas inte. Dubbla boendekostnader kan jämkas i upp till 3 månader. 

 

9  Fakturabelopp/återbetalning 
Fakturering och återbetalning sker enligt Uddevalla kommuns fastställa 

bestämmelser för fakturering och kravverksamhet (KS 2012-06-20 § 193). 

 

10  Samtycke 
Den enskilde måste ge sitt samtycke för att inkomstuppgifter ska få hämtas. 
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11  Överklagande 
I beslut om avgift och beslut om avslag eller delvis avslag på ansökan om 

jämkning skall den enskilde upplysas om möjligheten att överklaga beslutet 

genom förvaltningsbesvär 16 kap. SoL 3 § hos Förvaltningsrätten. 

 

12  Tillämpningsbestämmelser 
Socialnämnden medges rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser till dessa 

taxor. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr KS 2022/00317 

Besvarande av revisionsrapport om utökad granskning av 
leasingavtal 2021 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 

en förstudie gällande redovisning av leasingavtal. 

Av granskningen framkommer att kommunens hyresavtal gentemot Hemsö som 

uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella 

leasingavtal i kommunens redovisning från och med 2022. Äldre befintliga leasingavtal, 

utöver fordonsleasingavtal, har i nuläget inte analyserats och prövats i tillräcklig 

omfattning. Granskningsrapporten innehåller rekommendationer att utifrån förstudiens 

iakttagelser och bedömningar att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva 

om dessa är finansiella avtal eller ej.Revisorerna påtalar vikten av att gällande 

rekommendationer från RKR avseende leasingavtal efterlevs och att kommunens avtal 

klassificeras korrekt, vilket i sin tur påverkar kommunens resultat- och balansräkning 

samt nyckeltal. 

Kommunens ambition är att till bokslutet 2022, efter att inventerat ovannämnda 

lokalhyresavtal, kunna klassificera de ”största” lokalhyresavtalen och därigenom kunna 

redovisa finansiell redovisning utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Arbetet kommer att 

genomföras i samarbete med SBF och deras förvaltare samt konsultativt nära samarbete 

med revisionen och konsultföretaget Leaseright. Kommunen avser att samtidigt arbeta 

fram bra rutiner för hur kommunen i framtiden skall kunna tolka fram och klassificera 

nya hyresavtal på ett korrekt sätt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-16 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunfullmäktige 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunstyrelsen 

Utökad granskning av leasingavtal, revisionsrapport 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som svar på revisionsrapporten lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna svaret till revisorerna. 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2022-09-02: Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02: Sebastian Johansson 

Skickat 2022-09-02: Kommunens revisorer  
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Utökad granskning av leasingavtal 2021, revisionsrapport 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 

en förstudie gällande redovisning av leasingavtal. 

Av granskningen framkommer att kommunens hyresavtal gentemot Hemsö som 

uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella 

leasingavtal i kommunens redovisning från och med 2022. Äldre befintliga leasingavtal, 

utöver fordonsleasingavtal, har i nuläget inte analyserats och prövats i tillräcklig 

omfattning.  

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer att utifrån förstudiens iakttagelser 

och bedömningar att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva om dessa är 

finansiella avtal eller ej. 

Revisorerna påtalar vikten av att gällande rekommendationer från RKR avseende 

leasingavtal efterlevs och att kommunens avtal klassificeras korrekt, vilket i sin tur 

påverkar kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 

 

Kommunens ambition är att till bokslutet 2022, efter att inventerat ovannämnda 

lokalhyresavtal, kunna klassificera de ”största” lokalhyresavtalen och därigenom kunna 

redovisa finansiell redovisning utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Arbetet kommer att 

genomföras i samarbete med SBF och deras förvaltare samt konsultativt nära samarbete 

med revisionen och konsultföretaget Leaseright. Kommunen avser att samtidigt arbeta 

fram bra rutiner för hur kommunen i framtiden skall kunna tolka fram och klassificera 

nya hyresavtal på ett korrekt sätt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-16 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunfullmäktige 

Följebrev förstudie avseende leasingavtal till kommunstyrelsen 

Utökad granskning av leasingavtal, revisionsrapport 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som svar på revisionsrapporten lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna svaret till revisorerna  
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Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 

en förstudie gällande redovisning av leasingavtal. 

Av granskningen framkommer att kommunens hyresavtal gentemot Hemsö som 

uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella 

leasingavtal i kommunens redovisning från och med 2022. Äldre befintliga leasingavtal, 

utöver fordonsleasingavtal, har i nuläget inte analyserats och prövats i tillräcklig 

omfattning.  

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer att utifrån förstudiens iakttagelser 

och bedömningar att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva om dessa är 

finansiella avtal eller ej. 

Revisorerna påtalar vikten av att gällande rekommendationer från RKR avseende 

leasingavtal efterlevs och att kommunens avtal klassificeras korrekt, vilket i sin tur 

påverkar kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 

 

Klassificering av avtal som finansiella eller operationella görs utifrån i vilken mån 

ekonomiska risker och fördelar i allt väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare.  

 

Utifrån RKR’s rekommendation och vägledning har de nya avtalen med Hemsö kunnat 

klassificerats som finansiella utifrån de uppgifter vi erhållit i samband med 

samarbetsavtalet.  

 

För alla nytecknade lokalhyresavtal har vi numera kännedom om de krav på uppgifter 

från uthyraren som vi behöver för att kunna klassificera dessa avtal som operationella 

eller finansiella. Dessa krav kommer att finnas med som ett flöde i ett arbete som 

startats upp ihop med samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och deras 

fastighetsförvaltare som ett led i att säkra rutiner för klassificering av leasing. 

 

I arbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen ingår också ett arbete med att ta fram 

kommunens befintliga lokalhyresavtal för att kunna klassificera även dessa.  

Detta arbete har påbörjats, i dagsläget är omfattningen av arbetet högst osäker. 

Osäkerheten bottnar främst i om vi kan få fram de uppgifter som behövs för 

klassificering, bland annat underlag för att kunna beräkna återanskaffningsvärdet. 

Kommunen avser att gå igenom samtliga hyresavtal för att kunna hitta betydande/stora 

avtal gällande exempelvis skolor och idrottshallar vilka kan vara ”specialanpassade” för 

Uddevalla kommun och då blir klassificerade som finansiella. Bedömningen är att det är 

enklare att få erforderliga uppgifter genom vårt ”koncernsamarbete” med 

Uddevallahem, Ljungskilehem och HSB Jakobsberg där flertalet stora lokaler förhyrs 

och därför startar med dessa  med dessa hyresvärdar 

 

Kommunens ambition är att till bokslutet 2022, efter att inventerat ovannämnda 

lokalhyresavtal, kunna klassificera de ”största” lokalhyresavtalen och därigenom kunna 

redovisa finansiell redovisning utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Arbetet kommer att 
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genomföras i samarbete med SBF och deras förvaltare samt konsultativt nära samarbete 

med revisionen och konsultföretaget Leaseright. Kommunen avser att samtidigt arbeta 

fram rutiner för hur kommunen i framtiden skall kunna tolka fram och klassificera nya 

hyresavtal på ett korrekt sätt. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunens revisorer 
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Löpande granskning inom redovisningsområdet 2021   

Tillkommande utökad granskning:  

 

Granskning redovisning av leasingavtal 
 

 

Uddevalla Kommun 

 

 

1 Bakgrund 

I processen för anläggningstillgångar har i granskningsplanen för den löpande granskningen 

inom redovisningsområdet 2021 beslutats om utökad granskning; Förstudie till granskning 

gällande redovisning av leasingavtal. En fördjupning kan vid behov bli aktuell. Fördjupningen 

beslutas i samråd med revisorskollegiet. 

 

2 Redovisningsprinciper 

När kommunen tecknar ett leasingavtal klassificeras det antingen som ett finansiellt eller ett 

operationellt leasingavtal. Rekommendation RKR R5 Leasing (RKR R5) är tillämplig vid 

redovisning av leasingavtal.  

 

Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt måste det avgöras huruvida de 

ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 

överförs från leasegivaren till leasetagaren. Leasingavtal över lång tid innebär därmed ett 

stort åtagande för kommunen och den ekonomiska innebörden av avtalet kan i vissa fall 

likställas med ett avbetalningsköp. Huruvida dessa leasingavtal klassificeras som finansiella 

leasingavtal eller operationella leasingavtal i redovisningen kan få väsentlig effekt framförallt 

på kommunens finansiella ställning.  

 

3 Utförd granskning 

Förstudie av vilka bedömningar kommunen gör och hur dessa bedömningar dokumenteras i 

form av underlag och kalkyler inför att nya leasingavtal beslutas.  

 

Utöver vägledning utifrån RKR R5 används idéskrift; Redovisning av leasing- och hyresavtal, 

december 2020 
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3.1 Åtgärder vidtagna 2021 

Översyn av principer för redovisning av leasingavtal och vilka leasingavtal som finns görs av 

ekonomiavdelningen. I årsredovisningen för 2020 gjordes en övergripande bedömning att de 

eventuella avtal som borde klassificeras som finansiella inte uppgår till väsentliga värden. 

Leaseright anlitas för att ta fram beräkningsunderlag till grund för bedömning om 

leasingavtalen ska klassificeras som operationella eller finansiella. Leasingavtal förekommer 

oftast hos Samhällsbyggnadskontoret. Avtalen kan i nuläget ses som tre grupper. Den första 

delen avser de leasingavtal som ingår i förteckning över operationella avtal, primärt 

lokalhyresavtal. Den andra delen avser de fordon som uppfyller kriterierna att hanteras som 

finansiella leasingavtal. Den tredje delen avser de kommande avtal som blir aktuella gentemot 

Hemsö. 

 

På en övergripande nivå är ekonomiavdelningen på Uddevalla Kommun medvetna om att det 

finns finansiella leasingavtal som idag hanteras som operationella utan att ha en exakt analys 

och beräkning på dessa och att det således kan finnas avtal som borde klassificeras som 

finansiell leasing i enlighet med RKR R5. De svårigheter man möter är vilken nivå som ska 

tillämpas för att hålla sig till väsentlighet och hur man ska hantera det praktiskt. Hur ska man 

tolka väsentligt värde både på balans- och resultatsidan. 

 

Översyn av leasingavtal för fordon gjordes för ett par år sedan. Det konstaterades att det 

fanns så pass många leasade bilar så att en redovisning enligt finansiell leasing fick betydelse 

på balansräkningens storlek. Vid införande påverkade det som sagt balansräkningen men 

kommunen kunde också konstatera att det inte påverkade resultaträkningen beloppsmässigt i 

någon väsentlig omfattning. 

 

Därefter har det även funnits ambition från kommunen att se över övriga avtal där det 

sannolikt finns skäl att klassificera dessa som finansiell leasing i enlighet med RKR R5.  

 

De avtal som är i fokus 2021 är gentemot Hemsö där förskolor, äldreboenden kommer att 

byggas av kommunen, säljas till Hemsö och hyras åter. Bedömning av klassificering och 

beräkning av effekter för kommunen avseende dessa avtal är utförda av Leaseright. 

Bedömningen och underlag avseende dessa objekt påvisar att det är finansiella leasingavtal 

och att de därmed kommer redovisningsmässigt hanteras som finansiell leasing. 

 

För att komma framåt i analys av befintliga, äldre avtal, behöver kontakt tas med hyresvärdar 

för att kunna ta fram underlag och mer uppgifter för att göra en korrekt bedömning.  

Kommunen avvaktar praxis på området och har möten med Leaseright som har konstaterat 

att man behöver ta fram mer uppgifter. 

 

För att göra erforderliga insatser är kommunens bedömning att de behöva sätta in en 

heltidsresurs för att se över de 70-80 avtalen som är aktuella. Flera av avtalen har i sin tur 

underavtal som behöver analyseras. 
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Övergång till finansiella avtal behöver också hanteras i budgetarbetet då det får effekt på 

kommunens framtida ekonomi och investeringar. Tecknande av leasingavtal i kommunen ska 

prövas på samma grunder som investeringsbeslut enligt reglementet. Vi kan konstatera att 

kommunen inte följt reglementet och att utrymme för detta inte beaktats i nuvarande budget.  

 

Kommunen har i kommande budget hanterat nya leasingavtal på rätt sätt vilket innebär att 

tillgång och skuld kommer tas upp i balansräkningen som om det vore ett avbetalningsköp. 

Principiellt kommer man ta avstamp i Hemsöavtalen och redovisa dessa som finansiella avtal i 

balansräkning som materiella tillgångar och skuld samt som avskrivning och ränta istället för 

leasingavgift i resultaträkningen.  

 

Avtalen med Hemsö kommer innebära att fastigheter säljs och att det blir en reavinst vid 

säljtillfället vilken enligt leasingrekommendationen kommer fördelas på avtalsperioden.  

Det kommer även påverka kommunens interna principer för internhyra.  

 

Det innebär att kommunen i redovisningen för 2022 kommer beakta effekter utifrån avtalen 

med Hemsö men att en genomgång av de äldre avtalen kvarstår.  

 

Kommunens bedömning i dagsläget är att det finns ca 5-10 äldre avtal som eventuellt borde 
klassificeras som finansiella leasingavtal men det saknas uppgift om vilka beloppsmässiga 
effekter dessa avtal skulle få på kommunens resultat och ställning om så vore fallet.  
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4   Slutsats och rekommendation 

 
Avtal gentemot Hemsö som uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att 
hanteras som finansiella leasingavtal i kommunens redovisning under 2022. Befintliga äldre 
leasingavtal, utöver de tidigare hanterade fordonsleasingavtalen, har i nuläget inte 
analyserats och prövats i tillräcklig omfattning. Genomgång för att ta fram erforderliga 
uppgifter för att med hjälp av Leaseright kunna avgöra om de är finansiella leasingavtal har 
således inte utförts i nuläget. Det innebär att kommunen under 2021 fortsatt gör avsteg från 
rekommendationen avseende redovisning av finansiella leasingavtal.  
 
Vi rekommenderar att kommunen att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva om 
dessa är finansiella avtal eller ej. En felaktig klassificering av framförallt större hyresavtal kan 
få väsentlig påverkan på kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 
 
 
Uddevalla den 19 januari 2022 
 
 

 
Anna de Blanche 
Auktoriserad revisor  



Till: Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 
   

            2022-05-24    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Förstudie avseende leasingavtal 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en förstudie 

gällande redovisning av leasingavtal. 

 

Av granskningen framkommer att de avtal gentemot Hemsö som uppfyller kriterier för att vara 

finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella leasingavtal i kommunens redovisning under 

2022. Befintliga äldre leasingavtal, utöver de tidigare hanterade fordonsleasingavtalen, har dock i 

nuläget inte analyserats och prövats i tillräcklig omfattning av kommunen.  

 

En av slutsatserna i förstudien är att kommunen fortsatt under 2021 gör avsteg från 

rekommendationen (RKR R5 Leasing) avseende redovisning av finansiella leasingavtal. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas utifrån förstudiens iakttagelser och bedömningar att prioritera en 

genomgång av äldre avtal för att pröva om dessa är finansiella avtal eller ej. En felaktig klassificering 

av framförallt större hyresavtal kan få väsentlig påverkan på kommunens resultat- och balansräkning 

samt nyckeltal. 

 

Vi revisorer vill påtala vikten av att gällande rekommendation från RKR avseende leasingavtal 

efterlevs och att kommunens avtal ges korrekt klassificering just eftersom klassificeringen i sin tur 

påverkar kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 

 

Rapporten översänds till kommunstyrelsen med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar 

vidtas med anledning av rekommendationen. 

 

Svar önskas elektroniskt till thomas.edin@se.ey.com senast 2022-09-15. 

 

Uddevalla den 24 maj 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                            Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                 1:e vice ordförande                     2:e vice ordförande 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-05-30 till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

2021/78 

Ett medborgarförslag har inkommit som i huvudsak föreslår att kommunen ska verka 

för att arbeta preventivt för att barn inte ska utsättas för pornografisk media i lokaler 

som tillhandahålls av kommunen. Uddevalla kommun använder idag ett så kallat dns-

filter som internetleverantören Telia tillhandahåller för kommuner. Det baseras på av 

polisen kända svartlistade sajter. Det finns flera olika alternativ av webbfiltret men 

oavsett lösning så är webbens innehåll tillgängligt på privata mobiler och datorer såväl 

på fritid som på skoltid. Olika kommuner har valt olika lösningar runt om i Sverige och 

åsikterna kring de olika lösningar är många. SKR, Sveriges kommuner och regioner har 

därför beslutat att man ska ta fram en vägledning för kommunerna. Kommunstyrelsen 

beslutar att med hänvisning till kommunledningskontoret bevakning av Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR) arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse 

medborgarförslaget besvarat. 

2022/102 

Kent Cederholm önskar i ett medborgarförslag att kommunen anpassar korsningen 

Dalahöjdsvägen – Uddevallavägen alternativ ändrar hastigheten till förhållandena i 

korsningen. Det sker ofta incidenter i korsningen p.g.a. skymd sikt i kombination med 

hög hastighet på Uddevallavägen. Uddevallavägen (väg 680) är en statlig väg varför 

Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. På 

vägen gäller för det aktuella avsnittet s.k. bashastighet (70 km/h). Trafikförordningen 

lägger i hög grad ansvar på föraren att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten 

kräver. Det är Länsstyrelsen som beslutar om sänkning av hastighetsgräns utanför 

tättbebyggt område om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlig-

heten eller miljön. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att 

siktförhållandena i korsningen är goda vid såväl utfart från Dalahöjdsvägen som vid 

vänstersväng från väg 680. Ytorna i anslutning till korsningen är öppna och det finns 

inget i närområdet som skymmer sikten varför förvaltningen bedömer att en ombyggnad 
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av korsningen inte är motiverad. Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

2022/237  

Förslagsställaren anser att det är på tiden att sänka åldern på det s.k. seniorskortet. En 

bussresa tur och retur till Torp går på ca 70 kronor om man inte hinner göra sina inköp 

på 90 minuter. Seniorkortet behöver inte gälla alla dygnets 24 timmar och man kan ta ut 

en avgift för kortet. Kommunen införde fria resor för invånare fyllda 75 år i januari 

2011. Korten är ett tillköp som kommunen gör från Västtrafik och kommunen betalar 

för varje kort som tas ut. Om kommunen inför en administrativ avgift för korten blir 

kommunens kostnad till Västtrafik högre varför det är bättre att undvika detta. 

Västtrafik utreder på uppdrag av Västra Götalands-regionen hur utformningar av ett 

framtida seniorerbjudande skulle kunna se ut. Projektet startades våren 2021 men det är 

för närvarande oklart när utredningen kan vara klar. Kommunstyrelsen beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

2022/203 

Margit Ståhl påtalar i ett medborgarförslag att det är orättvist att grannkommunen 

Trollhättan har seniorbiljett från 65 år medan invånare i Uddevalla får vänta i ytterligare 

10 år på sina seniorkort. Villkoren för seniorkort varierar mellan kommunerna men 

flertalet tillämpar åldersvillkoret 65 år. Kommunen införde fria resor för invånare fyllda 

75 år i januari 2011. Korten är ett tillköp som kommunen gör från Västtrafik och 

kommunen betalar för varje kort som tas ut. Om kommunen inför en administrativ 

avgift för korten blir kommunens kostnad till Västtrafik högre varför det är bättre att 

undvika detta. Västtrafik utreder på uppdrag av Västra Götalands-regionen hur 

utformningar av ett framtida seniorerbjudande skulle kunna se ut. Projektet startades 

våren 2021 men det är för närvarande oklart när utredningen kan vara klar. 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat genom 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

2022/139 

Mats Eliasson anser att det är dags att införa gratis bussresor från 65 år nu. Trollhättan 

och Munkedal har redan detta men inte Uddevalla. Fria resor minskar trafiken och 

utsläppen. Villkoren för seniorkort varierar mellan kommunerna. Kommunen införde 

fria resor för invånare fyllda 75 år i januari 2011. Västtrafik utreder på uppdrag av 

Västra Götalandsregionen hur utformningen av ett framtida seniorerbjudande skulle 

kunna se ut. Projektet startades våren 2021 men det är för närvarande oklart när 

utredningen kan vara klar. Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

2021/51  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att kommunen ska verka för att barn 

och ungdomar inte ska riskera att utsättas för pornografiskt media vid användning av 

kommunens internetuppkoppling i skolor och andra offentliga lokaler. Uddevalla 



 Tjänsteskrivelse  
 

3(6) 

2022-05-30 Dnr KS 2022/00001 

  

 

 

 

kommun använder idag ett så kallat dns-filter. Det baseras på av polisen kända 

svartlistade sajter.  

Barn och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att ge barn och ungdomar 

färdigheter i att kritiskt navigera och förhålla sig till innehållet på nätet. SKR, Sveriges 

kommuner och Regioner har beslutat att man ska ta fram en vägledning för 

kommunerna. Uddevalla kommun kommer att följa utvecklingen i det arbetet och följa 

de rekommendationer som lämnas när vägledningen är klar. Kommunstyrelsen beslutar 

att med hänvisning till kommunledningskontoret bevakning av Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse 

medborgarförslaget besvarat. 

2018/486 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-05-25  § 174 Utvärdering av riktlinjer om 

internhyra  

Vänortskommitténs protokoll, 2022-05-12 

Kommunala rådet för äldres protokoll 2022-06-09 

2021/443  

Förslagsställaren har kommit in med ett medborgarförslag om att beslut gällande 

enskilda avlopp som inte uppfyller tillämpningskrav enligt EU-direktiv WFD 

2000/60/EC ska återkallas. EU:s vattendirektiv har till syfte att säkra en god 

vattenkvalitet i europeiska vatten. Direktivet har införts i den svenska lagstiftningen, till 

exempel i miljöbalken. Vid tillsyn av små avlopp tillämpas de allmänna råd och den 

tillsynsvägledning som ges av tillsynsvägledande myndighet, Havs- och 

vattenmyndigheten. Kommunen är skyldig att göra en rimlighetsavvägning vid varje 

beslut enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat.  

 

2022/150 

Förslagsställaren önskar att det börjar arbetas för en förändrad trafiksituation kring 

Banjovägens in- och utfart, samt ändrad trafiksituation för gående och cyklande. 

Förvaltningen håller med om att trafiksäkerheten i korsningen är dålig med tanke på 

sikten. Hastighetsbegränsande åtgärder görs i första hand där oskyddade trafikanter i 

stor utsträckning passerar över huvudvägnätet. På denna plats hänvisas dock gående att 

passera över vägen vid rondellen så det är inte aktuellt att göra någon passage för 

gående här. Att göra fysiska åtgärder för att förbättra sikten eller att flytta korsningen 

bedöms inte realistiskt ur kostnadssynpunkt. Förslaget är därmed att byta ut spegeln till 

en eluppvärmd trafikspegel. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att fasa av eller sänka kantstenen på trottoaren i korsningen 

Banjovägen/Fasserödsvägen, att lyfta förslaget om eluppvärmd vägspegel i samband 

med kommande budgetdialog för att ta ställning till genomförande samt finansiering, 

samt att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.  
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2021/455 

Förslagsställaren önskar i sitt medborgarförslag att trafiksäkerheten förbättras för gående 

mellan Kapelle och Sommarhemsskolan. Hon skriver att det saknas både cykelväg och 

säker gångväg på sträckan och upplever att varken hastighetsbegränsningen och 

övergångsstället respekteras på Fritjof Nansens väg. Skolvägar är viktigt för förvaltningen 

att utforma på ett trafiksäkert sätt. Mellan Färövägen och Sommarhemsskolan finns 

gångväg avskild från biltrafiken, som ansluter till Sommarhemsskolan, vid Mariakyrkan. 

Vägbanan på Fritjof Nansens väg är avsmalnad vid övergångsstället, vilket medför att 

gående enbart behöver passera ett körfält. En avsmalning är ingen garanti för att hastigheten 

sänks, men det underlättar för gående att ta sig över vägen då de enbart passerar ett körfält. 

För att säkerställa en lägre medelhastighet krävs en hastighetsdämpande åtgärd. 

Förvaltningen kommer att lägga in en sådan åtgärd i samhällsbyggnads åtgärdslista. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

2022/229 
En förslagsställare önskar att det görs vägbula eller något på Lindåsvägen på Kapelle 

eftersom det där bor många barnfamiljer och att bilarna kör ofta fort. Hon skriver också att 

barnen gärna hade velat ha någon typ av klätterställning/mötesplats på ängen vid 

Lindåsvägen. Denna del av Lindåsvägen har en vägbana på mellan 6 och 7 meters bredd 

och en smal trottoar på ena sidan. Det är en bostadsgata med allt vad det innebär av 

cyklister, gående, barn och äldre. När man tittar på olycksstatistik på denna typ av gator är 

det väldigt sällsynt med olyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter. Hastigheten är på 

dessa platser snarare en trygghetsfråga än en trafiksäkerhetsfråga. Enligt nuvarande 

lekplatsutredning planeras det för att anläggas en lekplats på Kapelle. Det framgår i 

utredningen att det första alternativet är att anlägga lekplatsen på en nuvarande grönyta 

mellan Fritjof Nansens väg och Kapellevägen och att det andra alternativet är att 

återuppföra den tidigare lekplatsen på Skogstorpsvägen. Förvaltningen planerar därför inte 

att anlägga en lekplats på Lindåsvägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 

medborgarförslaget. 

 
2021/694  

Förslagsställaren önskar en fontän på torget i Ljungskile och menar att fontänen bland annat 

skulle försköna torget och bli en plats för samvaro. Uddevalla kommun arbetar enligt det 

vägledande gestaltningsprogram som är utformat för Ljungskile och som exempelvis 

innehåller riktlinjer för utformning av gator och torg samt grönytor. I 
gestaltningsprogrammet framgår det att det bör strävas efter en förstärkning av rumsligheten 

på torget i Ljungskile. Förslag på åtgärder som nämns är exempelvis trädplantering, mindre 

paviljonger och konstnärlig utsmyckning. En fontän medför en investering samt drift- och 

underhållskostnader som inte ryms inom nuvarande budget och därför bedöms inte åtgärden 

motiverad. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till 

gestaltningsprogrammet anse medborgarförslaget besvarat.  
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2022/184  

Linda Ström har lämnat in ett medborgarförslag som framför att alla skolor flaggar med 

regnbågsflaggan varje dag i Karlstads kommun för att visa sitt stöd för alla människors rätt 

att vara den man är och önskar att Uddevalla kommun tar efter detta agerande. Barn och 

utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget på grund av att det inte är 

förenligt med Uddevalla kommuns flaggbestämmelser.  

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-06-09  

2022/112 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-06-22  § 203 Prövning enligt kommunallagen 

6 kap 9 § om verksamheten i de kommunala bolagen år 2021 varit förenlig med 

kommunala ändamål och befogenheter  

2022/396 

Överklagan gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut om 

överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad tomträtt Tjöstelsröd 

1:37, upphävande av nyttjanderätt Tjöstelsröd 1:1 samt investering i ny 

konstgräsanläggning m.m. mål nr 7476-22 KS 2022/257 

 

2022/396  

Beslut från Förvaltningsrätten om avslag på yrkande om inhibition i överklagan om 

laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 7476-22 

 

2022/404  

Överklagan gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut om 

hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB mål nr 7728-22 KS 2022/174 

 

2022/405  

Överklagan gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut om 

hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive idrottshall, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB mål nr 7730-22 KS 2022/175 

 

2022/406  

Överklagan gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut om 

hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, enligt samverkansavtal med 

Hemsö fastighets AB mål nr 7734-22 KS 2022/176 

 

2022/407 

Överklagan gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut om försäljning 

avseende del av fastigheterna Uddevalla Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av 

Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309 mål nr 7737-22 KS 2022/155 
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2022/353  

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare Kiomars 

Heydar (S)  
 

2021/597 

Ett medborgarförslag har inkommit om att utreda kommunens långsiktiga 

energiförsörjning med solenergi, vindkraft och energilagring, då det i Uddevalla finns 

ett energilagringsföretag Azelio. Föreslaget syftar till att inleda ett samarbete mellan 

Uddevalla energi och Azelio, utan att man binder sig i praktiken och att det kan ge 

positiv reklam för Uddevalla kommun och Azelio. Medborgarförslaget ligger i linje 

med kommunens Energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan som antogs 9 

mars 2022. Kommunstyrelsen beslutar att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2021/662  

Ett medborgarförslag inkom om att kommunen vidtar markköp för att öka 

självförsörjningen av mat och energi för kommunens egna verksamheter samt att 

erbjuda arbetslösa anställning i den verksamheten som förslaget medför. 

Kommunledningskontoret har utrett om det finns mark lämplig för ändamålet och fått 

svar från samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns mycket lite tillgänglig mark som 

skulle kunna användas för ändamålet. Det finns inte heller något politiskt uppdrag att 

vidta markköp för dylikt ändamål. Kommunledningskontoret har ett uppdrag att 

genomföra arbetsmarknadspolitiska uppdrag åt arbetslösa inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Det är behovet inom arbetsmarknaden som styr inriktningen och 

just nu är det främst vård och omsorg samt servicesektorn som prioriteras. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 6 september 2022 12:24 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Upprustning fotbollsplan opalen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
Då vi har många barn som gärna vill nyttja fotbollsplanen ännu mer på Opalen skulle vi önska en 
upprustning av underlaget för att både kunna spela fotboll, handboll, brännboll m.m på planen som 
håller på att växa igen. Nya mål eller upprustning av nuvarande och belysning hade varit trevligt. 
 
Dagens datum: 
20220906 
 
Namn: 
Kim Wall 
 
 
Skicka med en bilaga 
4F4AD488-FA14-4C60-9588-C0F7933F0CD2.jpeg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-09-06 12.24 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 





-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 5 september 2022 15:31 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
ställplatser för husbilar i uddevalla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Ni har tänke på att bygga ställplatser på Bodele det tänktbara sämsta plats. 
mitt förslag är bygg detta på svensholmarna där har vi en fin plats att uppföra detta på- Här finns det 
i närheten resturang, bad plats skeppsviken,tennis bana,fotbolls plan som man även kan andvända 
till andra pel ,bangolf, samnt en lekplats uppe på toppen. 
samnt kan man göra iordning bryggorna eller bygga nytt och anskaffa el båtar som går från 
svenskolmarna in till centrum som går från kl 12 till 23 då bltr det folk även i centrum i Varberg har 
dom så mycket populärt. 
ang ställlplatser se och hör med Lysekil har gjort- 
 
Dagens datum: 
2022 09 05 
 
Namn: 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-09-05 15.31 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/person uppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 

http://www.uddevalla.se/person


 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 31 augusti 2022 10:45 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Asfaltering 
 
Ditt medborgarförslag: 
Tycker att grusparkeringen vid Kommunens tekniska kontor på Junogatan ska asfalteras, blir jämnare 
då inga håligheter det sammlas vatten i, isigt till vinter, lättare att snöröja, på vintern med snö 
tvingas cyklister, permobiler, gående ut på gatan, med större olycksrisk. 
 
Dagens datum: 
220831 
 
Namn: 
Anders Eriksson 
 
Adress: 
Postnummer och ort: 
 
E-post: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-08-31 10.44 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan hur Uddevalla 
kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 29 augusti 2022 16:15 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Seniorkort på västtrafik från 65 år 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Önskar även Uddevalla kommun delar ut seniorkort på västtrafik för alla kommuninvånare från 65 år 
som många andra närliggande kommuner gör......exempelvis Trollhättan Stenungsund Göteborg m.fl. 
 
Dagens datum: 
2022.08.29 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-29 16.14 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 19 augusti 2022 16:01 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Husbilsvänligt 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag skulle vilja föreslå att fler ställplatser för husbilar upplåts både centralt och naturnära runt om i 
kommunen. Detta skulle främja handel och turism i kommunen. Det behöver inte finnas service i 
direkt anslutning till dessa ställplatser men en central och lättillgänglig plats i kommunen för att 
tömma grå- och svartvatten samt fylla på färskvatten är nödvändigt. Idag finns endast möjlighet till 
detta vid Unda camping. Jag tror inte att någon åker extra dit ut för att få denna service. Risken är att 
gråvatten töms i naturen och i dagvattenbrunnar. 
 
Dagens datum: 
2022-08-19 
 
Namn: 
Charlotta Wilhelmsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-08-19 16.00 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 14 augusti 2022 17:06 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Bygg inte ett nytt medborgarhus - använd pengarna till äldreomsorgen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Snällupprusta dagens kommunhus och se till att använda kommunens pengar till åldringsvård, 
barnomsorg och ungdomar. Se dessutom till att vi kan betala allt detta innan vi lägger pengar på 
kommunhus, sportarenor, badhus mm. Se till att allt är betalt inom barn och äldrevård innan 
budgeten läggs för andra kostnader. Tänk hushållsekonomi - betala först alla grundläggande 
kostnader. Se sedan vad resten räcker till. Det kommer inte räcka till kommunhus i alla fall.  
Tänk nytt locka människor till centrum med små medel, billiga hyror för lokalerna kommunens hus, 
aktiviteter vid torget, aktiviteter vi museet och happenings. Lägg inte våra surt förvärvade pengar på 
ett kommunhus som ingen vill ha mer än kommunledningen. 
 
Dagens datum: 
2022-08-14 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-14 17.06 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 13 augusti 2022 11:35 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Fartbegränsning 
 
Ditt medborgarförslag: 
I passagen mellan Hjälten och Eriksberg,Julius stuga bör en hastighetsbegränsning av 5 knop införas. 
Många barn samt vuxna badar,paddlar och har vattenlek i området. 
Idag kör majoriteten av motorbåtar i alltför hög fart. 
 
Dagens datum: 
20220813 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-13 11.34 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 augusti 2022 12:05 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ställplatser för husbilar 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är att gräsytorna vid gamla Skeppsvikens camping kan användas till ställplats för husbilar. 
Bifogar ritning. 
Idag är detta ett grönområde? Misstänker att kommunen har kostnader för skötsel? Fin plats för 
husbilar samtidigt som det skulle inbringa lite intäkter. 
 
Dagens datum: 
2022-08-12 
 
 
Skicka med en bilaga 
Skeppsviken.png 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-12 12.05 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 





 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 augusti 2022 08:59 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Förbättra trafiksituationen vid Kisslebergs återvinningsstation 
 
Ditt medborgarförslag: 
Bygg ett upphöjt övergångsställe i närhet till Kisslebergs återvinningsstation för att underlätta för 
gående att ta sig över vägen från vändplans sidan till sidan med busshållplatsen. Särskilt skulle detta 
underlätta för barn på väg till skolan 
 
Dagens datum: 
2022-08-12 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-12 08.59 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 

http://www.uddevalla.se/personuppgifter


 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 11 augusti 2022 12:44 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Sänkt hastighet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag bor på Hallbergsgatan. Det är en liten gata utan genomfartstrafik men hastigheten är 50km/h. 
Det bor många barn på gatan och fast det är en liten gata så är det väldigt trafikerad av både boende, 
företagsbilar som lämnar paket och hälsoochsjukvårdspersonal(hemtjänst) som kör väldigt fort.  
 
Min önskan är att sänka farten till 20km/h samt att införa vägbulor eller blomsterlådor för att 
förhindra ev olyckor. 
 
Dagens datum: 
11/8-2022 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-11 12.44 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 

http://www.uddevalla.se/personuppgifter


Hastigheter i staden 

I tätbebyggt område gäller följande 
hastigheter 

 30 kilometer i timmen vid grundskolor 
 40 kilometer i timmen på de flesta gator där fotgängare och cyklister 

blandas med biltrafik och där det är tät stadsbebyggelse 
 50 kilometer i timmen finns kvar på vissa sträckor 
 60 kilometer i timmen på leder där separata cykel- och gångvägar finns 

och i industriområdena 

De flesta av Malmös gator har 40 kilometer 
i timmen eftersom 

 antalet svårt skadade minskar 
 det bidrar till ett jämnare körmönster vilket leder till lägre 

bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid 
 trafikbullret, som kan leda till stress, sömnsvårigheter och hjärt- och 

kärlsjukdomar, minskar 
 stoppsträckan, det vill säga den tid det tar att reagera vid en fara till 

dess att bilen står stilla, blir sex meter kortare jämfört med 50 kilometer 
i timmen 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Beslut om tillsättande av utredning, angående förändrad  hastighetsbegränsning i Uddevalla tätort till 
40 km/tim 
 
Ditt medborgarförslag: 
Att en utredning tillsätts i syfte att undersöker förutsättningarna och möjligheterna att generellt 
begränsa tillåten hastighet till 40 km/tim i Uddevalla tätort.  
 
Att sätta sig in i Malmö stads resonemang och lösningar för stadstrafiken:  
 
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stadsmiljo-och-trafik/Trafik/Trafiksakerhet/Hastigheter-i-staden.html 
 
Dagens datum: 
8 aug 2022 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-08-08 11.38 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR.  
 
 

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stadsmiljo-och-trafik/Trafik/Trafiksakerhet/Hastigheter-i-staden.html
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Med-borearfönlae

Busslinjema 2 och 4 har sina iindhållplatser nära ICA Maxi på Torp köpcentrum. Det finns

även hållplats på östra Torp, men ingen stadsbuss verkar dock stanna på andra sidan av Torp

därbl.a. annat Bilteman Rusta och Plantagen har sina butiker. Äldrepersoner, handikappade

eller andra med begråinsad rörlighet kan ha svårt att ta sig till dessa butiker när inte bussen

stannar på den sidan. Mitt medborgarförslag blir därför att ändra bussturema eller lägga till en

hållplats så att någon turäven kan stanna på den sidan av Torp. Jag vet inte om dettaiir ett

kommunbeslut eller om det åir något som företaget/företagen som kör busslinjema tar. Om det

inte iir ett kommunbeslut kanske kommunen ändåkan vara med och påverka aktörema som

kör busslinjema.

Tack på fiirhand!

Vänliga hälsningar
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 6 juli 2022 12:18 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Gång och cykelbana från Rotan till Vindöbron 
 
Ditt medborgarförslag: 
Idag är vi fler och fler som vill gå och cykla samt har barn som man vill skall kunna röra sig säkert  till 
kompisar och till den lokala affären. Som det ser ut idag finns det ingen möjlighet att på ett säkert 
sätt förflytta sig till knytpunkten som Rotan har blivit. Väl där kan man cykla vidare till Lanesund, 
Utby, Torp och Herrestad utan att behöva vara orolig för att man skall råka ut för en olycka. 
 
Sträckan Rotan -> Vindöbron innehållar många hus (med barnfamiljer), Camping (med inriktning på 
fridluftsliv) och flera adplatser. De blir dock väldigt otillgängliga när RV160 helt saknar vägren, 
cykel/gångbana. 
 
Snälla ta tag i denna fråga 
Henric Andersson  
 
Dagens datum: 
2022-07-06 
 
Namn: 
Henric Andersson 
 
 
Skicka med en bilaga 
IMG_20220706_113716.jpg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-07-06 12.17 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 





 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 4 juli 2022 21:03 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Husbåtar i Uddevalla o Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
I Ljungskile viken samt Uddevalla är det sedan länge problem med stigande hav o framförallt 
sjunkande kajer vid belastning. På flera ställen i Europa o i Sverige så säljer kommuner där 
”sjötomter” för placering av husbåtar som inte nämnvärt påverkar kusten. I Ljungskile finns 
dessutom gamla Petterssons Rörs byggnad (står tom sedan flera år) som då skulle kunna göras om till 
garage o förråd med husbåtar utanför (o längs flera platser runt viken). Mvh Morgan Broberg, 
Ljungskile 
 
Dagens datum: 
220704 
 
Namn: 
Morgan Broberg 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-07-04 21.02 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 3 juli 2022 17:47 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Tömningsstation för husbil 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag skulle önska att ni anlade en tömningsstation för gråvatten för husbilar i Uddevalla. För 
närvarande är det mycket svårt att bli av med gråvatten i vår kommun, det är tråkigt för då riskeras ju 
att husbilar tömmer sitt vatten på olämpliga ställen som dagvattenbrunnar eller i terräng. Det ska 
vara lätt att göra rätt!! Med förhoppning om gehör i detta ärende! 
 
Dagens datum: 
220703 
 
Namn: 
Catharina Gardell 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-07-03 17.47 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



Medborgarförslag, farthinder
Helenedalsvägen 16
Förslag kring farthinder i korsningen Helenedalsvägen/Rådjursvägen

Önskemål om ställningstagande till permanenta farthinder på Helenedalsvägen 16 på grund av
höga hastigheter och högt trafikerad väg samt att man även bygger förskola som kommer att
göra att trafiken dit kommer att öka. Uddevalla Kommun har själva i
Planbeskrivningen/Detaljhandlingen för Killingen 1 nämnt att antalet fordon kommer att öka.

Den höga hastigheten från fordonen blir en farlig miljö för barn och husdjur.

Notera också att vägen leder till en mycket populär promenadsträcka och trafikeras därav av
många fotgängare som är oskyddade på vägen.

Förslaget är att införa ett permanent farthinder då vi även på vintertid behöver sänka
hastigheten pga halka.

Ett förslag är att förlänga Rådjursvägen ut i Helenedalsvägen, för att på så vis få en förhöjning
på Helenedalsvägen. Denna förhöjning är då i korsningen Rådjursvägen / Helenedalsvägen. Se
bild ovan.

Vi är tacksamma om politikerna tar ställning till ett permanent farthinder innan det händer någon
allvarlig olycka.



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 27 juni 2022 12:28 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
Medborgarförslagets ärende: 
Medborgarförslag, farthinder Helenedalsvägen 16 
 
Ditt medborgarförslag: 
Önskemål om ställningstagande till permanenta farthinder på Helenedalsvägen 16 på grund av höga 
hastigheter och högt trafikerad väg samt att man även bygger förskola som kommer att göra att 
trafiken dit kommer att öka. Uddevalla Kommun har själva i Planbeskrivningen/Detaljhandlingen för 
Killingen 1 nämnt att antalet fordon kommer att öka. 
Den höga hastigheten från fordonen blir en farlig miljö för barn och husdjur. 
Notera också att vägen leder till en mycket populär promenadsträcka och trafikeras därav av många 
fotgängare som är oskyddade på vägen. 
 
Förslaget är att införa ett permanent farthinder då vi även på vintertid behöver sänka hastigheten 
pga halka. 
 
Ett förslag är att förlänga Rådjursvägen ut i Helenedalsvägen, för att på så vis få en förhöjning på 
Helenedalsvägen. Denna förhöjning är då i korsningen Rådjursvägen / Helenedalsvägen. Se bild ovan. 
 
Vi är tacksamma om politikerna tar ställning till ett permanent farthinder innan det händer någon 
allvarlig olycka. 
 
//Boende på Helenedalsvägen 16 
 
Dagens datum: 
2022-06-27 
 
 
Skicka med en bilaga 
Medborgarförslag, farthinder Helenedalsvägen 16.pdf 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 
Samtycke 
2022-06-27 12.27 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 juni 2022 17:56 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Historisk information i parker. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Stadens parker har rustats upp och sköts på ett utmärkt sätt. Genom att sätta upp en skylt med 
historiska fakta om parken skulle upplevelsen av platsen förstärkas. Exempelvis Sörkälleparken med 
sin långa historia som vattentäkt vid in/utfart till Göteborg. Skansplan med sina gravplanteringar 
efter fältslag i Skansberget. Margretegärdeparken med sin idrott. Folkets Park om folkparken och 
cirkusplats. 
Bland mycket annat som jag och många andra inte känner till. 
Gärna historiska fakta utan vinklingar. 
 
Dagens datum: 
2022-06-23 
 
Namn: 
Stig Sjögren 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-06-23 17.56 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



Medborgarförslag  Emaus lantgård ! 
 
 
Låt Emaus åter få bli bli platsen där bl.a flickor i utanförskap och de som inte hittat någon 

tillhörighet hittade sin gemenskap genom hästar och kompisar med samma intressen. Låt 

Emaus bli det "naturliga hänget" för yngre tonåringar, istället för att fortsätta att riskera att 

dessa flickor hänger på stan. Varje ungdom som kan "fångas upp" är Emaus värt att bevara.  
Under mina 5 år som engagerad förälder vet jag att konceptet som var gjorde stor skillnad. 

Under de 3 år som gått sedan verksamhetsnedmonteringen har jag med flera kämpat utan 

resultat av att ni fångat upp dessa barn eller nå en bråkdel av de mängder av barn över sju år 

som tidigare besökte verksamheten.   
 
Förslag är att ta in Ingela Odenmalm Karlsson som konsult! Låt det unika vi i Uddevalla hade, 

få växa fram igen. Det har provats olika varianter av häst. Inget har lyckats locka fler 

besökare än det tidigare konceptet. Om ni anser att Afs säger att det är arbete att låta barn leda 

hästar. Låt det prövas i domstol som arbetsmiljöverket själva föreslår. Tänk även på 

Uddevallas ridskolor görs det mycket mer ”arbete” än det någonsin kom i närheten av på det 

gamla unika Emaus.  
 
Det mest märkliga i just det sammanhanget är nu att barn i nuvarande verksamhet stället för 

att tex få vara med o sköta om djuren erbjudits att mocka hagar och att vara med och stängsla! 
 
Varför ska vi Uddevallabor behöva åka till Lysekil eller Brålanda för att få klappa 

kaniner,  getter och grisar. Låt mötet åter igen ske naturligt och spontant  inte genom en liten 

hand genom ett staket. 
 
Vi måste ta till vara på Emaus och  låta Uddevallas tidigare pärla åter bli unik.  
 
Barnen åker inte till Emaus för att de vill måla. De åker inte dit för att se på djur i bur eller 

djur instängda på mindre ytor än de hade tidigare. Det har blivit en djurpark/museum utan 

tillräckligt bra verksamhetsinnehåll för att nå fram.  
Barnen vill på riktigt träffa djuren i en tilltalande verksamhet, men även spontant få klappa 

och känna på dom.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 juni 2022 12:21 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Trafiksituationen mellan City och Torp 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag vill att vägförbindelserna mellan centrum och Torp förbättras. Vi har idag alternativa vägar där 
endast bussar får köra, dessa borde utredas och öppnas upp för att öka tillgängligheten i kommunen. 
Idag ser vi kösituationen som uppstår vid minsta arbete på den oerhört viktiga sträckan från Fröland 
till Torp köpcenter. Det är många som både arbetar och handlar på Torp, att endast ha tvåfilig väg är 
för sårbart. 
 
Mitt förslag: Öppna upp alternativa vägar för allmän trafik och starta projektet att utöka befintlig väg 
till tre filer åt respektive håll. 
 
Dagens datum: 
220620 
 
Namn: 
Daniel Linsten 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-06-20 12.21 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 

http://www.uddevalla.se/personuppgifter


Medborgarförslagets ärende: 
Högre elproduktion 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi är några husägare på Rålseröd Jungfrugatan och Tvillinggatan, som investerat I solceller på våra 
tak. 
Tyvärr skymmer granar och tallar solens strålar senare på dagen i västerläge. 
Föreslår att kommunen tar bort träden som skymmer och bidrar till att vi kan producera mer elkraft. 
Tackar på förhand. 
 
Dagens datum: 
220515 
 
Namn: 
Ulf Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-06-15 20.14 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR.  
 



 
Medborgarförslagets ärende: 
friskvård 
 
Ditt medborgarförslag: 
bygga ett ute gym mellan tennisbanan /planen utanför skolan i Hovhult. borde inte kommunen 
främja rörelse /idrott. 
Vi ska ju vara ett idrottens stad 
 
Dagens datum: 
13 juni 2022 
 
Namn: 
Börje Dittmer 
 
Adress: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-06-13 18.57 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR.  
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 14 juni 2022 09:02 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
30sträcka 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag föreslår att sänka hastigheten från 50 till 30 hela vägen förbi tureborg. 
Bra läge just nu när man ändå håller på och gör om genomfartsvägen vid tureborg. 
 
Dagens datum: 
14 juni 2022 
 
Namn: 
Johan R Elmberg 
 
 
Samtycke 
2022-06-14 09.02 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 

 

Motion angående cykelhinder   2022-08-23 

 

Sammanfattning: 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun snarast börjar lösa problemet med den trafikfara 

som föreligger vid Fjällvägen i norr. 

 

Ärende: 

Uddevallapartiets dalabergsdag gav ett klart besked att de boende i norr vill se en snabb 

lösning på den trafikfara som föreligger runt Fjällvägen. 

Den gång och cykelväg som korsar Fjällvägen, norr om busshållsplatsen, och som går förbi 

Hovhults förskola måste förses med hastighetsreglerande passage där ungarna helst leder 

sin cykel över Fjällvägen. 

Vi delar bedömningen att trafikfara föreligger i nuvarande situation och bör åtgärdas 

omgående innan en olycka händer 

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

Att Uddevalla kommun omgående uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att bygga ett 

fartreglerande hinder på gång -och cykelvägen vid Fjällvägen. 

 

För Uddevallapartiet 

Kent Andréasson   Christer Hasslebäck 

    



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-06-08 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KS 2022/00304 

Avsägelse från Joakim Lundvall (SD) för uppdraget som 
ledamot i kommunens revisorer med tillhörande uppdrag 

Sammanfattning 

Joakim Lundvall (SD) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 

som ledamot i kommunens revisorer och tillhörande revisorsuppdrag.  

 

Martin Pettersson (SD) informerar om att Sverigedemokraterna avser inkomma med en 

nominering på nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-05-17 

Underlag med Joakim Lundvalls (SD) revisorsuppdrag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-06-15 

Elving Andersson (C), Monica Bang Lindberg (L), Kenth Johansson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-06-17 

Joakim Lundvall (SD)  

Förtroendemannaregister  

Personalavdelningen  

Kommunens revisorer 

 

 

 

 

 

 

 



Från: Joakim Lundvall <joakim.lundvall@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 maj 2022 18:33 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>; Tomas Amlöv 
<tomas.amlov@uddevalla.se>; Martin Pettersson <martin.pettersson@uddevalla.se> 
Ämne: Kommunrevisionen 
 
Härmed begär jag entledigande för mitt uppdrag som kommunrevisor 
 
 
Med vänlig hälsning  
Joakim Lundvall 
Hämta Outlook för iOS 
 

mailto:joakim.lundvall@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
mailto:tomas.amlov@uddevalla.se
mailto:martin.pettersson@uddevalla.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%7Csebastian.johansson%40uddevalla.se%7C325b5898ec4642241e7e08da3822eec4%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637884019933497320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1yl04QnV71rYYRXRJpRn52sKJhqfm2UdOqMO22wggc%3D&reserved=0


Lista - Uppdrag (2022-05-18)

Person
- Namn Uppdragstyp Organisation

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Joakim
Lundvall Revisorersättare

Max Albin
Dahlgrens
stiftelse och
stipendiefond

2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare Uddevalla

Turism AB 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Ledamot Kommunens

revisorer 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Revisor

Stiftelsen
barnhemmets
vänner

2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare SwanFalk

Shipping AB 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Revisorersättare Bostadsstiftelsen

Uddevallahem 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare

Uddevalla
Hamnterminal
AB

2019-01-01 2022-12-31
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