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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan kl 08:30 onsdagen den 17 mars 2021  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Charlotte Larsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Nora Åkare (S) alternativt Lars Eide Andersson (MP) 

Beräknad tid: onsdag 24 mars 2021, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen  Roger Granat 

3.  Information, med anledning av fråga på ärendebalanslistan, om 

utvecklingen av inkomna orosanmälningar avseende barn och unga 

Louise Idestål 

4.  Ansökan från Pierre Mallouh om serveringstillstånd enligt alkohollagen 
Dnr SN 2021/00061 

(Handlingar finns delvis under sekretessdelen)  

Pernilla Gilvad 

5.  Hemtjänst för sommargäster 
Dnr SN 2021/00055  

Roger Granat 

6.  Budgetdialog 2021 - socialnämnden 
Dnr SN 2021/00057  

(Handlingar kommer senare) 

Roger Granat 

7.  Ansökan från Midas Omsorg AB om att bedriva hemtjänst i Uddevalla 

kommun 
Dnr SN 2020/00209  

Åsa Jarhag Håkansson 

8.  Ansökan från Midas Omsorg AB om att bedriva boendestöd i 

Uddevalla kommun 
Dnr SN 2020/00210  

Åsa Jarhag Håkansson 

9.  Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla kommun 
Dnr SN 2021/00050  

Roger Granat 

Åsa Jarhag Håkansson 
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del av 

löpande granskning 2020 
Dnr SN 2021/00031  

Lars Alfredsson 

11.  Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 
Dnr SN 2021/00039  

Maria Kullander 

Annikki Norén 

Eva Tjörnebro 

Falkenkvist 

Gunilla Hultgren 

12.  Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 
Dnr SN 2021/00062  

Maria Kullander 

13.  Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 

Götalands kommuner  och Västra Götalandsregionen för personer 

med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
Dnr SN 2020/00132  

Maria Kullander 

Lisa Svanberg 

14.  Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Uddevalla kommun 2020 
Dnr SN 2021/00036  

Christel Schemmel 

15.  Socialnämndens månadsrapporter 2021 
Dnr SN 2021/00005 

(Handlingar kommer senare)  

 

16.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 
Dnr SN 2021/00006  

 

17.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2021 
Dnr SN 2021/00004  

 

18.  Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 
Dnr SN 2021/00003  

 

19.  Information från ordföranden  

20.  Socialnämndens ärendebalanslista 2021 
Dnr SN 2021/00002  

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-03-08 Dnr SN 2021/00061 

  

 

Handläggare 

Tillståndshandläggare Pernilla Gilvad 

Telefon 0522-69 51 12 
pernilla.gilvad@uddevalla.se 

 

Ansökan från Pierre Mallouh om serveringstillstånd enligt 

alkohollagen 

Sammanfattning 

Pierre Mallouh ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Strandkanten, 

Hafsten. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten årligen mellan 

1 maj och 31 augusti och omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker med 

serveringstid mån-fre och sön mellan kl.11:00 – 00:23 och lör mellan kl.11:00 – 00:00 

samt till 01:00 vid enstaka tillfällen efter anmälan till tillståndsenheten. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Socialtjänstens utredning 2021-03-08. 

Ansökan om serveringstillstånd 2021-01-21.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja Pierre Mallouh stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten årligen 

mellan 1 maj och 31 augusti jämlikt 8 kap. 2 § alkohollagen vid Strandkanten, Hafsten. 

Tillståndet avser spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker, mån-fre och sön 

mellan kl.11:00 – 00:23 och lör mellan kl.11:00 – 00:00 samt till 01:00 vid enstaka 

tillfällen efter anmälan till tillståndsenheten, samt 

 

att anmälan till Tillståndsenheten ska ske senast två veckor innan planerad aktivitet, 

samt 

 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

 

 

 

Roger Granat Pernilla Gilvad 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2021-03-04 Dnr SN 2021/00055 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Hemtjänst för sommargäster 

Sammanfattning 

Den 16 november 2020 fattade socialnämndens ordförande beslut om att ej verkställa 

biståndsbeslut, i form av hemtjänst, från andra kommuner. Pandemin är nu inne i ett 

annat skede där vaccinering mot covid 19 pågår. Förslaget är att biståndsbeslut, i form 

av hemtjänst, från andra kommuner åter skall börja verkställas vid tillfällig vistelse. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 mars 2021 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

biståndsbeslut i form av hemtjänst, från andra kommuner, vid tillfällig vistelse åter 

kommer att verkställas från och med den 29 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Under inledningen av pandemin, våren 2020, fanns en stor oro inför sommaren 2020 att 

det skulle saknas personalresurser för att ge hemtjänst till sommargäster. 

Socialnämndens ordförande fattade beslut den 16 april 2020 att dessa beslut inte skulle 

verkställas. 

 

Mars 2021 pågår fortfarande pandemin. Vaccinering pågår i alla kommuner där brukare 

och medarbetare inom äldreomsorgen fått vaccin eller är på väg att få. Dessa 

förutsättningar ger ett annat läge inför sommaren 2021. Förslaget är att åter börja 

verkställa hemtjänst för brukare som tillfälligt vistas i Uddevalla kommun. 

 

 

 

 

Roger Granat 

Socialchef  
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Socialtjänsten 
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Skickas till 

 

Avdelningen för social omsorg 

Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 

LOV-företagen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2021-03-08 Dnr SN 2021/00057 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Budgetdialog 2021 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fastställt förutsättningar inför budgetdialogen 2021. Med 

utgångspunkt från dessa förutsättningar har socialtjänsten har tagit fram en planering för 

2022–2024. Skrivelsen omfattar socialnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga 

resultat, omvärldens utveckling, socialnämndens kommande resursbehov 2022–2024, 

pågående och nya effektiviseringar samt minskade nettokostnader/effektiviseringar. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2022–2024 – underlag till 

budgetdialog 2021 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2022–2024 som 

underlag till budgetdialogen 2021, samt 

 

att insända socialtjänstens skrivelse Socialnämndens planering 2022–2024 som 

underlag till budgetdialogen 2021 till Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret, Ekonomiavdelningen 

Socialtjänstens förvaltningsledning 

Emma Rydberg Åkerblom, controller 

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 
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Socialtjänsten 
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2021-03-05 Dnr SN 2020/00209 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Ansökan från Midas Omsorg AB om att bedriva hemtjänst i 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har beslutat om förfrågningsunderlag som reglerar krav och 

förutsättningar för valfrihetssystemet inom hemtjänst. En ansökan från Midas omsorg 

AB har inkommit 2020-10-08 om att få bedriva hemtjänst utifrån gällande 

förfrågningsunderlag. Socialtjänsten har med stöd av ett godkännandeprotokoll 

kontrollerat företagets lämplighet att bedriva hemtjänst, i enlighet med de krav som 

ställs i förfrågningsunderlaget. Enligt godkännandeprotokollet uppfyller Midas omsorg 

AB kraven. Enligt 8 kapitel 1 § lagen om valfrihetssystem ska företag som uppfyller 

kraven godkännas.      

Beslutsunderlag 

Ansökan från Midas omsorg AB med tillhörande bilagor 2020-10-08 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Socialtjänstens godkännandeprotokoll 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att fatta ett underrättelsebeslut som innebär att Midas omsorg AB godkänns som 

utförare inom valfrihetssystemet inom hemtjänst. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Midas omsorg AB 

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Christel Schemmel, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare 
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  Dnr: 2020/209 

Socialtjänsten 

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

 

Godkännandeprotokoll Midas Omsorg AB - hemtjänst 
Godkännandeprotokollet används som stöd för att kontrollera att sökande företag 

uppfyller ställda krav gällande: 

 Förfrågningsunderlaget hemtjänst SN 2019/114 

Inkommen ansökan har diarienummer: SN 2020/209 

Sökande företagsnamn: Midas omsorg AB 

Sökande företags kontaktperson: Siv Vadelius 

 

Godkännandeprotokoll del 1  

 Godkänd Notering 

1. Information om den sökande Ja Nej  

Samtliga informationsuppgifter om den 

sökande märkta med * är ifyllda 

X   

2. Krav på utförare Ja Nej  

Registreringsbevis X   

Skatteverkets krav (F-skattesedel och 

blankett 4820) 

X   

Intyg från UC eller annat X   

Årsredovisning/balansräkning inkl 

revisionsberättelse 
  Saknas då det är ett 

nybildat företag 

Tillstånd från Inspektionen för vård och 

omsorg 

X   

Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete 

X   

Allmänhetens rätt till insyn X   

Meddelarfrihet X   

Villkor för arbetstagare inom avtalad 

verksamhet 

X   

Uppfyller och accepterar samtliga krav 

enligt kapitel 2 i förfrågningsunderlaget 

X   

3. Krav på utförandet Ja Nej  

Ansökan avser hemtjänst X   

Ansökan avser boendestöd  X  
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  Dnr: 20xx/xxx 

 

 

Geografiskt område för hemtjänst X  Område 1–5, 7 

Ej område 7 

Kapacitetstak X  1500 timmar/månad 

Uppfyller och accepterar samtliga krav 

enligt kapitel 3 i förfrågningsunderlaget 

X   

Bifogat ifylld utförarpresentation X   

Avtal med underleverantör  X  

Ansvar för att underleverantör uppfyller 

samtliga krav 

 X  

Åberopar andra företags kapacitet  X  

4. Avtal för bedrivande av verksamhet Ja Nej  

Tagit del av och accepterar krav enligt 

kapitel 4 i förfrågningsunderlaget 

X   

5. Sanningsförsäkran Ja Nej  

Underskriven sanningsförsäkran av behörig 

företrädare 

X   

 

Förslag till beslut i socialnämnden 

Ansökan avslås  

Ansökan godkänns X 

 

Motivering: 

Sökande företag uppfyller ställda krav i ansökningsprocess del 1. 

 

 

Datum för beslut: 2021-03-05 

Ansvarig handläggare: 

Åsa Jarhag Håkansson 

 



UDDEVALLA KOMMUN 
SOCIALTJÄNSTEN 

ANSÖKNINGSFORMULÄR- FÖR 
NYBILDADE FÖRETAG ELLER 
FÖRETAG UNDER BILDANDE 

UDDEVALLA KOMMUN 

2020 -10- o 8 
Soci !tjänsten 

l{ilbå ,kskontoret 

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Uddevalla kommun 

Information 

l (5) 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att dennes 
information får lagras och bearbetas i register. Den sökande har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Om det under tiden mellan inkommen ansökan och avtalstecknande framkommer styrkt information om att den 
sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga ansökningshandlingar kommer kommunen att 
diskvalificera den aktuella sökanden. 

Uppdragsbeskrivningens diarienummer (D nr)*: Datum* (MMMDD): 

1. Information om den sökande 
Uppgifter märkta med * är ett krav för att ansökan skall kunna behandlas. 

1.1 Sökande företag 

Företagets namn*: Organisationsnummer eller personnummer*: 

Midas omsorg AB 559227-2560 
Utdelningsadress* (gata, box e.d.): 

Guleskär 1 OL 
Postnummer*: Postadress*: 

45623 Kungshamn 
Telefonnummer* (i!ven riktnummer): Plusgironummer/Bankgiro*: 

0708679858 5467-0518 
Hemsida: E-postadress*: 

midasomsorg.se info@midasomsorg.se 
Företagsform*: 

Aktiebolag 

1.2 Sökande företags kontaktperson (behörig person) avseende ansökan 

För- och efternamn*: Befattning: 

Siv Vadelius VOlVerksamhetsansvarig 
Telefonnummer dagtid* (i!ven riktnummer): Fax: 

0725532866 

Ledning 

www.uddevalla.se 

POSTADRESS BESÖKSADRESS 

451 81 UDDEVALLA Stadshuset 
Varvsvägen l 

TELEFON (vx) 
0522-69 60 00 

E-POST socialtjansten@uddevalla .se 

ANSOKNINGSFORMULAR/CTD 

FAX 

0522-69 70 40 
BANKGIRO 

5496-5744 



UDDEVALLA KOMMUN 
SOCIALTJÄNSTEN 

' E-postadress*: 

~iv@midasomsorg.se 

1.3 Underrättelse om beslut skickas till 

Företagets namn*: 

Midas Omsorg AB 
Utdelningsadress* (gata, box e.d.): 

Guleskär 1 OL 
Postnummer*: 

45623 
Fax: 

ANSÖKNINGSFORMULÄR - FÖR 
NYBILDADE FÖRETAG ELLER 
FÖRETAG UNDER BILDANDE 

För- och efternamn*: 

Siv Vadelius 

Postadress*: 

Kungshamn 
E-postadress*: 

info@midasomsorg.se 

1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig person) avseende avtal 

För- och efternamn•: Befattning: 

Siv Vadelius VD/Verksam hetsansvarig 
Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: 

0725532866 
E-postadress•: 

siv@midasomsorg .se 

1.5 Behörig person i samband med tecknande av avtal 

För- och efternamn*: Befattning: 

Siv Vadelius VDNerksamhetsansvarig 
Telefonnummer dagtid* (aven riktnummer): Fax: 

0725532866 
E-postadress*: 

siv@midasomsorg .se 

2. Krav på utförare 

2.1 Krav enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen 
Som utförare uppfyller vi samtliga skallkrav enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen. [{]Ja 

2 (5) 

O Nej 

ANSOKNINGSFORMIJLAR/CTD 



ANSÖKNINGSFORMULÄR- FÖR 
NYBILDADE FÖRETAG ELLER 
FÖRETAG UNDER BILDANDE 

UDDEVALLA KOMMUN 
SOCIALTJÄNSTEN 

2.2 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet 
Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. 

Registrering === 
~: L......r 

__c;;;;:-"1 -

Registreringsbevis från Bolagsverket 

Försäkringar 
- -- / 

Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring 1. 

Ekonomisk och finansiell ställning =--' 

~~_r-,_,_, 

Gällande F-skattesedel 2 

Aktiekapital eller bank- eller koncerngaranti 3
• 

2.3 Övriga skallkrav enligt kapitel 2.6 i uppdragsbeskrivningen. 
Följande skallkrav accepteras och uppfylls. 

~ 

-::...,_ 
::l 

·~ 

l Accepteras och uppfylls :--=:::\ c;-1, 

Allmänhetens rätt till insyn 

Meddelarfrihet 

Villkor motsvarande kollektivavtal 

3. Krav på utförandet 

3.1 Krav enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen 
Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav 
enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen. 

3.2 Handlingar som bevis 
Följande handlingar skall bifogas ansökan. 

Uppdragsbeskrivning r~ 

Ifylld kravkatalog 4 (kapitel 3) 

--..... 

~ 

Ja Nej 

IZI D 
0 D 
IZI D 

[{]Ja O Nej 

Ja Nej 

0 D 

3 (5) 

Bilagenummer 

1 Ansvarförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes 
eventuella tilläggstjänster. 
2 För innevarande år. 
3 På begäran skall företaget kunna redovisa till bank eller annan finansiär. 
4 Kravkata logens samtligaskallkravs-och beskrivningsrutor måste vara ifyllda för att den sökande skall kunna godkännas. 

ANSÖKNINGSFORMULÄR!ClO 



ANSÖKNINGSFORMULÄR - FÖR 
NYBILDADE FÖRETAG ELLER 
FÖRETAG UNDER BILDANDE 

UDDEVALLA KOMMUN 
SOCIALTJÄNSTEN 

Ifylld företagspresentation (utförarpresentation -bilaga 2A) 

OBS: Övriga bilagor som ni hänvisar till skall hänvisas i kravkatalogen l 

3.3 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet 
Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. 

Bevis och handlingar gällande enhetschef 

Examensbevis för relevant utbildning 

Meritförteckning och intyg som visar yrkeserfarenhet 

Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan 
bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. 

3.4 Underleverantörer 
Vi har anlitat en eller flera underleverantörer för att utföra vissa uppgifter D Ja 

Om ja, bifoga avtalen/avtalet med underleverantören. 

0Nej 

4 (5) 

Avtal med underleverantör Ja Nej Bilaganummer 
~==~ ~ 

Avtal 

Vi ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller samtliga krav 
som anges i kravkatalogerna och verksamhetens utförande. 

4. Avtal för bedrivande av hemtjänst 
Vi har tagit del av Avtal för bedrivande av hemtjänst, 
enligt kapitel 4 i uppdragsbeskrivningen, och accepterar dessa villkor. 

D 0 

OJa D Nej 

[Z] Ja D Nej 

OBS: Detta accepterande innebär inte att avtal har ingåtts. Avtal kan 
tecknas när samtliga bevis och handlingar har kontrollerats och godkänts. 

5. Sanningsförsäkran av behörig person 

Som behörig person intygar jag att 
informationen i detta formulär, ulförarpresentationen och kravkatalogen kapitel 3 är aktuell, 

ANSOKM" "CSfOI!MlJI.'\R/CID 



UDDEVALLA KOMMUN 
SOCIALTJÄNSTEN 

sanningsenlig och korrekt, 

ANSÖKNINGSFORMULÄR- FÖR 
NYBILDADE FÖRETAG ELLER 
FÖRETAG UNDER BILDANDE 

5 (5) 

varken jag eller mitt företag är föremål för konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 
annat liknande förfarande, 
de personer som, genom sitt delägarskap- och anställning i företageUförening, har väsentligt inflytande 
i företaget/föreningen och har rätt att fatta beslut om rör dess verksamhet, inte är dömda för brott 
avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för 
andra brott enligt kap. 2.2 i uppdragsbeskrivningen. 

Företagets namn•: Ort och datum*: 

Midas Omsorg AB Kungshamn/datum ~t)OC)cZ; 
Underskriz;~ehörig fbretcad fe> : • ~!t ( _ 

[.~ ~~- a~ 1/f/\ 
Namnförtydligande*: 

Siv Vadelius 
Befattning•: 

VDNerksamhetsansvarig 

ANSOKNINGSFORMULÄR/CTD 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-03-05 Dnr SN 2020/00210 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Ansökan från Midas Omsorg AB om att bedriva boendestöd i 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har beslutat om förfrågningsunderlag som reglerar krav och 

förutsättningar för valfrihetssystemet inom boendestöd. En ansökan från Midas omsorg 

AB har inkommit 2020-10-08 om att få bedriva boendestöd utifrån gällande 

förfrågningsunderlag. Socialtjänsten har med stöd av ett godkännandeprotokoll 

kontrollerat företagets lämplighet att bedriva boendestöd, i enlighet med de krav som 

ställs i förfrågningsunderlaget. Enligt godkännandeprotokollet uppfyller Midas omsorg 

AB kraven. Enligt 8 kapitel 1 § lagen om valfrihetssystem ska företag som uppfyller 

kraven godkännas.     

Beslutsunderlag 

Ansökan från Midas omsorg AB med tillhörande bilagor 2020-10-08 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Socialtjänstens godkännandeprotokoll  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att fatta ett underrättelsebeslut som innebär att Midas omsorg AB godkänns som 

utförare inom valfrihetssystemet inom boendestöd.   

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Midas omsorg AB 

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Christel Schemmel, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sandra Jägesten, verksamhetsuppföljare 
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  Dnr: 2020/209 

Socialtjänsten 

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

 

Godkännandeprotokoll Midas Omsorg AB - boendestöd 
Godkännandeprotokollet används som stöd för att kontrollera att sökande företag 

uppfyller ställda krav gällande: 

 Förfrågningsunderlaget boendestöd SN 2019/115 

Inkommen ansökan har diarienummer: SN 2020/210 

Sökande företagsnamn: Midas omsorg AB 

Sökande företags kontaktperson: Siv Vadelius 

 

Godkännandeprotokoll del 1 

 Godkänd Notering 

1. Information om den sökande Ja Nej  

Samtliga informationsuppgifter om den 

sökande märkta med * är ifyllda 

X   

2. Krav på utförare Ja Nej  

Registreringsbevis X   

Skatteverkets krav (F-skattesedel och 

blankett 4820) 

X   

Intyg från UC eller annat X   

Årsredovisning/balansräkning inkl 

revisionsberättelse 
  Saknas då det är ett 

nybildat företag 

Tillstånd från Inspektionen för vård och 

omsorg 

X   

Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete 

X   

Allmänhetens rätt till insyn X   

Meddelarfrihet X   

Villkor för arbetstagare inom avtalad 

verksamhet 

X   

Uppfyller och accepterar samtliga krav 

enligt kapitel 2 i förfrågningsunderlaget 

X   

3. Krav på utförandet Ja Nej  

Ansökan avser hemtjänst  X  

Ansökan avser boendestöd X   
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  Dnr: 20xx/xxx 

 

 

Kapacitetstak X  1500 timmar/månad 

Uppfyller och accepterar samtliga krav 

enligt kapitel 3 i förfrågningsunderlaget 

X   

Bifogat ifylld utförarpresentation X   

Avtal med underleverantör  X  

Ansvar för att underleverantör uppfyller 

samtliga krav 

 X  

Åberopar andra företags kapacitet  X  

4. Avtal för bedrivande av verksamhet Ja Nej  

Tagit del av och accepterar krav enligt 

kapitel 4 i förfrågningsunderlaget 

X   

5. Sanningsförsäkran Ja Nej  

Underskriven sanningsförsäkran av behörig 

företrädare 

X   

 

Förslag till beslut i socialnämnden 

Ansökan avslås  

Ansökan godkänns X 

 

Motivering: 

Sökande företag uppfyller ställda krav i ansökningsprocess del 1. 

 

Datum för beslut: 2021-03-05 

Ansvarig handläggare: 

Åsa Jarhag Håkansson 

 



ANSÖKAN 
Bilaga l 

l (6) 

2019-07-12 Dnr:nr 

UDDEVALLA KOMMUN 

2020 -10- O B 
~ocialtjänsten 

Klibäckskontoret 

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd -
befintliga företag 

Information 

För att kunna behandla ansökan kommer dina lämnade uppgifter/personuppgifter att 
registreras. För fullständig information se www.uddevalla.se/personuppgifter. 

Om det under tiden mellan inkommen ansökan och avtalstecknande framkommer styrkt 
information om att den sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga 
ansökningshandlingar kommer kommunen att diskvalificera den aktuella sökanden. 

Förfrågningsunderlagets diarienummer* (Dnr) : Datum• (AAMMDD): 

1. Information om den sökande 

Uppgifter märkta med* är ett krav för att ansökan ska kunna behandlas. 

1.1 Sökande företag 

Företagets namn*: 

Utdelningsadress· (gata. box e.d.): 

ClUlbkA)L l 0 L 
Postnummer*: 

Plusgironummer/Bankglro*: 

t:)Cf0 .T- ,.. / 
Hems ida: 

JdCL50W6or' ~ • 
E-postadress*: 

/}') oUmtdoc5C;:rYYJSor ,se: 

1.2 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende ansökan 

Socialfänsten 
ledning Postadress 

451 81 UDDEVALLA 

www.uddevalla.se 

Besöksadress 
stadshuset Varvsvägen l 

E- post socia ltja nsten@uddevall a.s e 

Telelon {vx) Fax 
0522-69 60 00 lax 
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2019-07-12 

För- och efternamn*: Befattning: 

6tv V4Dt LIU 5 u D/ v t;JZI(S'j,J-1 ifE/:J)}jJ l/ J} 
Telefonnummer dagtid" (även riktnummer) : Fax: 

o /-2 ~-5'3). ~ Gb 
E-postadress•· 

6iv-:J!YJtd&...i_on5 6rc.., -~e 
./ 

1.3 Underrättelse om beslut skickas till 

Företagets namn*: För- och efternamn*: 

·;v v A-OE t 1 u s 

Postadress*: 

~ - }J ~H/IIVJ Il// 

.se 
1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal 

För- och efternamn*: 

b\v ·vAO'&L;VS 
Befattnin~r 

1.5 Behörig företrädare i samband med tecknande av avtal 

För- och efternamn*: 

/1 -V7 
Telefonnummer dagtid* (även riktnummer) : 

·-;o3b?l9 E' fi 
E-postadress': 

k/r?a_,Jfl}/. 
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2. Krav på utförare 

2.1 Krav enligt kapitel 2 i förfrågningsunderlaget 

Som utfårare uppfyller och accepterar vi samtliga krav, 
enligt kapitel 2 i förfrågningsunderlaget 

2.2 Handlingar som bevis 

Följande handlingar ska bifoga ansökan. 

Registrering 
Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket 

Registeruppgift utfärdat av Länsstyrelsen 

Ekonomisk och finansiell ställning 
Intyg från riskklassificering/rating eller UC1 eller genom annat skriftligt bevis 
styrka en ekonomisk stallning motsvarande detta 

Senaste årsredovisning inklusive revisionsberättelse 

2.3 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet 

Följande handlingar ska innan avtalstecknandet kunna uppvisas. 

Försäkringar 
Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring 2• 

2.4 Övriga krav enligt kapitel 2.6 i förfrågningsunderlaget 

Följande krav accepteras och uppfylls. 

Accepteras och uppfylls 
Tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (bifoga bevis eller 
beskrivning) 
Allmänhetens rätt till insyn 

Meddelarfrihet 

Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten 

1 Högst en (l) månad gammalt från ansökningsdagen. 
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~Ja D Nej 

Ja Nej Bilagenummer 

~ D 

~ D 

D D 

D ~. 1 

Ja Nej Bilagenummer 

~ D 

129 D 

!g] D Bilaga ej aktuell 

!iJ o Bilaga ej aktuell 

J2g D Bilaga ej aktuell 

2 Ansvarsfårsäkringen ska omfatta den verksamhet som utfåraren bedriver enligt detta förfrågningsunderlag samt 
dt<nnes eventuella tilläggstjänster. 
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3. Krav på utförandet 

3.1 Val av verksamhet, etableringsområde och kapacitetstak 

Välj vilken verksamhet som ansökan avser. 

Ansökan avser: 

Hemtjänst® l Boendestöd 0 l Hemtjänst och boendestöd ];81" 

4 (6) 

Om ansökan avser hemtjänst, ange inom vilket/vilka geografiska område(n) som hemtjänstinsatser 
ska utföras. 

Ansökan avser: 

D Hela Uddevalla kommun (område 1-7) ~Område l- Centrala Uddevalla 

g) Område 2 - Östra Uddevalla 

Rl Område 3 - Södra Uddevalla 

81 Område 4- Nordöstra Uddevalla 

g] Område 5 -Nordvästra Uddevalla 

D Område 6- Västra Uddevalla 

~Område 7- Ljungskile 

Ange ett tak för hur många biståndsbedömda insatser i form av timmar per månad. 

Ansökan avser: 
Ange kapacitetstak (timmar per månad): .300() 

OBS: Krav på verksamheten och dess utförande avseende hemtjänst och 
boendestöd finns i respektive förfrågningsunderlag. 

3.2 Krav enligt kapitel 3 i förfrågningsunderlaget 

Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga krav, 
enligt kapitel 3 i förfrågningsunderlaget (här avses den 
eller de förfrågningsunderlag som är aktuella för vald 
verksamhet enligt punkt 3.1 ovan). 

3.3 Handling som bevis 

Följande handling ska bifogas ansökan . 

Förfrågningsunderlag 
Ifylld företagspresentation (utförarpresentation- bilaga 4) 

.,00Ja O Nej 

Ja Nej 

~ o 
Bi lagenummer 

~l 
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3.4 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet 

Följande handlingar ska innan avtalstecknandet kunna uppvisas. 

Bevis och handlingar gällande enhetschef 
Bevis för relevant högskoleexamen 

Meritförteckning som visar yrkeserfarenhet 

Intyg som bevisar erfarenheten (dokumenterad erfarenhet) 

Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan 
bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. 

OB5: Kompetenskraven för enhetschef är olika för hemtjänst 
respektive boendestöd l 5e kapitel 3 i respektive förfrågningsunderlag l 

3.5 Underleverantörer 

Vi har redan anlitat en eller flera underleverantörer (i alla led) 
för att utföra vissa uppgifter enligt avtal. 

Om ja, bifoga avtalen/avtalet med underleverantörerna. 

Avtal med underleverantör (i alla led) 
Avtal 

Vi ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller samtliga 

OJa 

Ja 

D 

krav som anges i kravspecifikationerna och verksamhetens utförande. D Ja 

3.6 Tillgång till andra företags kapacitet 

Vi åberopar andra företags ekonomiska, tekniska eller 
yrkesmässiga kapacitet (vi kommer att anlita underleverantör) 
för att kunna utföra vissa uppgifter enligt avtal. OJa 

.~Nej 

Nej 

~ 

D Nej 

D Nej 

Om ja, bifoga samtliga avtalen/avtalet och/eller andra överenskommelser med dessa 
företag. 

Avtal/Överenskommelser gällande tillgång till andra företags Ja Nej 
kapacitet 
Avtal/Överenskommelser D ~ 
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Bi lagenummer 

Bi lagenummer 

OB5: Om ett åberopande av andra företags kapacitet har gjorts ska 
avtal/överenskommelse om detta ha uppvisats för socialtjänsten innan avtal kan tecknas! 
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4. Avtal för bedrivande av verksamhet 

Vi har tagit del av Avtal, enligt kapitel4 i förfrågningsunderlaget 
för aktuell verksamhet, och accepterar dessa villkor. D Ja D Nej 

OBS: Detta accepterande innebär inte att avtal har ingåtts. Avtal kan 
tecknas när samtliga bevis och handlingar har kontrollerats och godkänts. 

5. Sanningsförsäkran av behörig företrädare 

Som behörig företrädare intygar jag att 
• informationen i detta formulär, utförarpresentationen och kravspecifikation 

kapitel 3 är aktuell, sanningsenlig och korrekt, 
• varken jag eller mitt företag är föremål för konkurs, tvångslikvidation , 

tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 
• de personer som, genom sitt delägarskap- och anställning i fåretaget/förening, 

har väsentligt inflytande i företaget/föreningen och har rätt att fatta beslut om rör 
dess verksamhet, inte är dömda får brott avseende yrkesutövning eller gjort sig 
skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för andra brott enligt 
kap. 2.2 i fårfrågningsunderlaget. 

-2 l 

){ IIVJ J~ (_)VJ f 
Befattning*: \/J c e v J) //T~· t) JL6v Il 12 l& 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-03-05 Dnr SN 2021/00050 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF, Uddevalla om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen. 

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse.  

 

SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens verksamheter. 

Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och 

att träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande 

strategi är också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt 

gemensamt förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka 

ensamhet och skapa trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

 

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. 

 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att  



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-03-05 Dnr SN 2021/00050 

  

 

 

 

ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med föreningen Synskadades 

Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd 

och träning för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället.  

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

Kommunstyrelsen 

Marion Vaern, Avdelningschef Social omsorg 

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 



     Dnr: SN 2021/50 

 

 

 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap  

mellan Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla 

och Uddevalla kommun 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
I Uddevallas Överenskommelse, ÖK Idé, möts idéburen sektor och kommunen som 

jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta 

för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  

  

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och leva på. 

Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, 

aktivitetssamordnare och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar de 

en social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 

förutsättningar.   

 

Synskadades Riksförbund Uddevalla, SRF, har inkommit med ett initiativ till Uddevalla 

kommun kring förslag på samverkan kring den verksamhet de bedriver. SRF är en 

partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från alla former av 

diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. SRF vill också skapa social 

gemenskap och stödja människor, så att alla kan leva ett aktivt och socialt liv. 

 

SRF:s avsikt med denna samverkan är att utveckla stödet till syn- och hörselskadade i 

kommunen. SRF som organisation kan stötta i arbetet med att ge invånare stöd och träning för 

att klara mer i hemmet, närmiljön och ute i samhället. 

 

Initiativet kring samverkan är ett viktigt komplement till kommunens verksamhet. Samverkan 

är bra för både målgruppen och kommunen. Målgruppen är växande i takt med en längre 

livslängd. Antalet personer över 80 år förväntas öka mycket den kommande 10-årsperioden. 

När samhället ställer högre krav på individen måste vi tillsammans ge personer med syn- och 

hörselnedsättning förutsättningar för att delta i samhället. Att arbeta förebyggande är ett 

långsiktigt arbete som bör sträcka sig flera år framåt. SRF är redo att starta upp 

överenskommen verksamhet.  

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 

innebär att den idéburna organisationen kan initiera ett förslag till att bidra till 

samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte 

bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.  

2. Värdegrund 
ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som underlättar 

samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt för varandras 

olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet 

och förståelse,  

  

Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som 

möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet 

och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 

arbetsmetoder.  

3. Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden   

Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla   



Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla   

Organisationsnummer: 212000–1397    
   

Idéburen sektor: SRF Uddevalla 

Besöksadress: Kapellevägen 1A, 451 44 Uddevalla 

Organisationsnummer: 858501–0112 

4. Bakgrund 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att 

träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande strategi är 

också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 

förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa 

trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

5. Mål med verksamheten 
Målet med verksamheten är att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning 

för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Med rätt stöd kan 

fler kommuninvånare bevara sin självständighet och undvika isolering och ohälsa. 

 

Arbetet ska ske på ett sätt som skjuter upp behov i målgruppen och/eller gör så de klarar sig 

mer själva. Stödet till syn- och hörselskadade i kommunen ska utvecklas.  

 

5.1. Målgrupp  
Målgruppen för denna IOP-överenskommelse är alla som har en syn- och/eller 

hörselnedsättning i Uddevalla.  

6. Överenskommen verksamhet 
SRF Uddevallas uppgift är att ge råd om anpassningar i hemmiljön, motivera individen till 

aktivt deltagande i samhället, träna dagliga sysslor i och omkring hemmet och att träna 

användande och skötsel av syn- och hörselhjälpmedel. Förutom ovanstående kan också 

följande insatser bli aktuella: 

 

 Utbildning till socialtjänstens medarbetare via syn- och hörselombud 

 Vägledning/guidning 

 Nätverkande 

7. Tillgänglighet/öppethållande 
SRF Uddevalla planerar att arbeta med den överenskomna verksamheten med utgångspunkt 

från föreningslokalen i Uddevalla. En syn- och hörselinstruktör kommer att ha telefontid efter 

överenskommelse för att sedan besöka de personer som önskar hembesök. Möjligheten finns 

också att samla grupper i föreningslokalen för informationstillfällen och dylikt. 

8. Organisation för partnerskap 
8.1.Styrgrupp 
Verksamheten leds av en styrgrupp, där båda parter är representerade med företrädare som har 

mandat att fatta beslut av strategisk karaktär. Uddevalla kommun representeras i styrgruppen 

av sektionschef inom avdelningen för social omsorg. SRF är sammankallande av styrgruppen 

och ansvarig för dokumentation från styrgruppens möten.  



 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas minst två gånger 

per år, i februari och i september. Styrgruppens möten syftar till att följa upp verksamheten på 

strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som finns i överenskommelsen 

uppfylls.     

  

Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 

Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor.   

  

Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda 

mål i IOP-överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av verksamheten sker, 

samt hur de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på.  

 

8.2. Arbetsgrupp för samordning 
Arbetsgruppen består av representanter från SRF Uddevalla och socialtjänsten. Arbetsgruppen 

ska tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån överenskommen verksamhet samt 

göra gemensamma eller kompletterande satsningar. SRF Uddevalla blir sammankallande för 

arbetsgruppen. Det innebär att arbetsgruppen ska hitta former för samarbetet och 

överenskommen verksamhet samt metoder/rutiner för att nå målsättningen. 

 

8.3. Uppföljning 
Uppföljning görs på individnivå kontinuerligt. Uppstartsfasen är cirka ett halvår och första 

uppföljningen sker efter ett år.  

 

Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig verksamhetsrapport. 

Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, med koppling 

till överenskommen verksamhet, antal aktiviteter samt deltagare. Rapporten gäller för året 

innan. SRF Uddevalla ska inkomma med verksamhetsrapporten till socialnämnden i 

Uddevalla senast sista januari.   

9. Ekonomi 
Kommunen, socialnämnden, delfinansierar SRF Uddevallas verksamhet med 200 000 kr per 

år. 

10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller från och med 2021-04-01 till och med 2023-03-31 med möjlighet 

till 1 års förlängning om båda parter är överens om detta.  

 

Beslut om förlängning av överenskommelsen ska fattas av socialnämnden efter initiativ från 

parterna minst tre (3) månader innan överenskommelsen löper ut.   

  

Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre (3) månaders uppsägningstid. 

Besked om uppsägning i förtid ska meddelas skriftligen till den andra parten   

11. Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 

avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 

för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 

via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal.   



  

Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara 

giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter.  

12. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat.   

  

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 

överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska 

parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande 

av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan 

fortsätta.   

  

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden 

samt att inte rättelse sker utan dröjsmål.  

  

Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten så 

att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.    

13. Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 

kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas.    

 

 

Underskrift 

 

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 

original.   

 

  

Datum _________________________         Datum __________________________  

  

 

 

För SRF Uddevalla          För Uddevalla kommun  

 

 

  

_______________________________         ________________________________  
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Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522-69 70 23 
lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 

av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet  

 

Syftet har varit bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och 

att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett utvecklingsområde. 

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och svar på granskningsrapporten skall 

vara revisorerna tillhanda senast 2021-05-03. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av inköp och upphandling, del av löpande granskning 2020 

Revisorerna följebrev 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att till revisorerna avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på granskningen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

l granskningen framkommer att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde för både kommunstyrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att vidta åtgärder för att 

stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om offentlig upphandling och 

kommunens egna rutiner efterlevs. 
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Socialtjänsten kommer fr o m augusti 2021 att anställa en inköpssamordnare på deltid 

som får till uppgift att vara verksamheten behjälplig med direktupphandlingar och bevaka 

att lag om offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs. 

 

När det gäller avtalstrohet så anser Socialtjänsten att det finns ett behov av att förtydliga 

roll- och ansvarsfördelningen mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både 

tecknandet- samt förvaltning av avtal.  

 

Avtalskatalogen behöver göras mer användarvänlig och tillgänglig. I inköpssamordnaren 

arbetsuppgift kommer bl a att ingå att föra dialog med upphandlingsenheten kring 

avtalskatalogen och göra systematiska uppföljningar avseende avtalstrohet i 

förvaltningen. 

 

I likhet med upphandlingsenheten anser förvaltningen att införandet av beslutsstöd är en 

mycket viktig del i arbetet för ökad uppföljning och kontroll. Med ett förenklat och mer 

lättillgängligt digitalt uppföljningssystem så kommer förvaltningen att kunna månadsvis 

följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson 

Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

Revisorerna: thomas.edin@se.ey 

Socialchef Roger Granat 

Administrativ chef Lars Alfredsson 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun granskat 
kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet Syftet har varit att fastställa om 
kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i 
enlighet med upprättade ramavtal. 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. l granskningen framkommer att 
efterlevnad av rutinerna är ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av 
stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och 
lagen om offentlig upphandling vilket indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 
utvecklingsområde. 

l granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är 
ett utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 
stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. stickprovsgranskningen visar bland 
annat att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt. 

Vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 
kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandlingar. Vidare är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis 
säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden 
delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Vi bedömer att 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs. 

Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 
Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 
offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 
Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 
gjorts avseende socialnämnden. 

Utifrån granskningen rekommenderar vi socialnämnden att: 

Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs. 

Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har i årets risk- och väsentlighetsanalys 
bedömt det som väsentligt att granska kommunens arbete med direktupphandling och 
avtalstrohet Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den utökade granskningen är att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden, 
och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. l 
granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 
Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar 

Lag om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar inköp och upphandling för 
offentliga organisationer 

Kommunens riktlinjer och styrdokument avseende inköp och upphandling 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och 
stickprovsgranskning . Källförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts 
tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Vi har genomfört en dataanalys av samtliga inköp som 
genomförts av kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under 
perioden 2020-01-01 till2020-08-31. 

Syftet med dataanalysen har varit att identifiera antalet leverantörer som kommunen har utan 
att det finns avtal. Utifrån dataanalysen har åtta till synes avtalslösa inköp per förvaltning valts 
ut för att substansgranskas. Urvalet har genomförts strategiskt utifrån syftet att identifiera dels 
direktupphandlingar dels inköp utanför avtal. En materialbegäran för de 24 inköpen har 
översänts till förvaltningarna. Efter dokumentanalys har följdfrågor samt begäran om 
kompletterande dokumentation skickats till förvaltningarna. Vi har därefter bedömt respektive 
inköp utifrån den dokumentation och de svar som inkommit från förvaltningarna utifrån kraven 
i kommunens egna riktlinjer och lagen om offentlig upphandling . stickprovsgranskningen 
redovisas i sin helhet i bilaga 4. 
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2. Direktupphandling 

Direktupphandling innefattas av färre regleringar än andra upphandlingsförfaranden och kan 
användas i fall där värdet understiger direktupphandlingsgränsen. Den upphandlande 
myndigheten (kommunen i detta fall) ska enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) dels 
besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling, dels dokumentera 
direktupphandlingar som överstiger 100 tkr. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att 
motivera de beslut som har fattas under upphandlingen. 

Kommunfullmäktige har antagit en upphandlings- och inköpspolicy1
. Som komplement till 

policyn har kommunledningskontoret tagit fram en tillämpningsanvisning för 
direktupphandling. Anvisningen anger dokumentationskrav samt övriga krav som gäller för 
direktupphandlingar över ett prisbasbelopp2. 

l tabellerna 1-3 nedan redovisas resultaten av stickprovsgranskning avseende de tre 
förvaltningarnas direktupphandlingar. Sammanlagt har 11 direktupphandlingar 
stickprovsgranskats. l tabellerna framgår stickprovsgranskningens kontrollpunkter. 
Kontrollpunkterna grundar sig på kraven i kommunens tillämpningsanvisningar för 
direktupphandling samt i lagen om offentlig upphandling. 

2.1. Kommunstyrelsen 

l tabell 1 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsulter, maskinservice och 
webutbildningslicenser. Avvikelser av olika slag har noterats för tre av fyra3 inköp. 

Tabe/11. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens direktupphandlingar. 

Kriterier 

1. Tillåten direktupphandling**? 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? 

3. Konkurrensutsättning genomförd 

4. Vid direktupphandling över 1 00 tkr: dokumenterat i 
enlighet med LOU och kommunens anvisning? 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 
upphandlingsmodul använd? 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

Ja Nej 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

ET* 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

Inköp från en leverantör omfattandes 192 tkr fördelat på 1 faktura har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. 

1 Antagen 2013-10-09, senast reviderad 2015-09-09 
2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300 kr. 
3 Ett inköp avser en tävlingsavgift Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen. 
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Inköp från en leverantör omfattandes 179 tkr fördelat på 56 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen har själva identifierat 
varan/tjänsten som lämplig att ha avtal för och har initierat en process för att påbörja en 
upphandling. 

Inköp från en leverantör omfattandes 191 tkr fördelat på 6 fakturor avser en 
direktupphandling utanför avtal. Det vill säga att inköp från leverantören har genomförts 
trots att kommunen har ett gällande avtal för varan/tjänsten. Skälen till varför inköp skett 
utanför avtal har inte angetts eller dokumenterats. Direktupphandlingen är därtill inte 
genomförd enligt kommunens anvisning avseende konkurrensutsättning och enligt 
anvisningens och LOU:s krav på dokumentation. 

Ovan beskrivna inköp överstiger ett prisbasbelopp. Enligt kommunens anvisning ska 
kommunens direktupphandlingsmodul4 användas för att konkurrensutsätta inköpet i dessa 
fall. Detta har inte skett för något av de tre inköpen. Inget av inköpen överstiger dock 
direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdet. 

2.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 
upphandlingscontroller 

l intervju uppges att kommunen bedöms ha en väldokumenterad direktupphandlingsprocess 
och tydliga riktlinjer för detta. Kännedom ute i förvaltningen uppges vara god. Däremot finns 
en medvetenhet kring att fastställda rutiner inte alltid följs. Ett arbete har påbörjats för att 
revidera nuvarande direktupphandlingsmaiL Syftet är att öka tydlighet och användarvänlighet. 

Det sker ett aktivt arbete för att utbilda beställare. Utbildningar hålls två gånger per år och 
anställda anmäler sig själva vid intresse och behov. Det finns en utbildning för inköp- och 
upphandling generellt och en utbildning riktad mot direktupphandlingsutbildning specifikt. Det 
är upphandlingsenheten som ansvarar för utbildningen. 

Upphandlingsenheten har enligt uppgift inte ansvar eller resurser för att kunna bevaka eller 
kontrollera kommunens alla direktupphandlingar. Beställare inom förvaltningarna kan dock 
vända sig till förvaltningens inköpssamordnare eller till upphandlingsenheten för att få stöd . 
Upphandlingsenheten kan också hjälpa till i enskilda fall. En utredning har genomförts som ser 
över möjligheten att centralisera inköp- och upphandlingsorganisationen ytterligare. l intervju 
beskrivs att en mer central organisation där direktupphandlingarna passerar 
upphandlingsenheten skulle öka styrningen och kontrollen. l dagsläget ansvarar 
förvaltningarna för stora delar av upphandlingsprocessen när det gäller direktupphandlingar, 
och deltar i referensgrupper när det gäller ramavtal. 

Ett arbete har även påbörjats för att implementera ett nytt beslutsstödsystem i kommunen. 
Systemet ska ge bättre förutsättningar för löpande kontroll och analys av inköp. 

4 Direktupphandlingsmodulen är ett systemstöd där en direktupphandling kan annonseras, inkomna 
anbud öppnas, kontrolleras och utvärderas, samt val av leverantör genomföras. 
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2.2. Socialnämnden 

l tabell 2 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsumentförpackningar, handledning och 
skyddsutrustning. Awikelser av olika slag har noterats i fyra av fem inköp. 

Tabell 2. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 2 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? 2 3 

3. Konkurrensutsattning genomförd eller åberopande av 
4 

undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 

4. Vid direktupphandling över 1 00 tkr: dokumenterat i enlighet 
4 

med LOU och kommunens anvisning? 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 
4 

upphandlingsmodul anvand? 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 3 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvarde? 4 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

Inköp avseende skyddsutrustning från två leverantörer omfattandes 1,34 m n kr fördelat 
på 14 fakturor respektive 441 tkr fördelat på 1 faktura har direktupphandlats trots att 
gällande avtal funnits. Direktupphandlingarna har därtill inte konkurrensutsatts i 
enlighet med kommunens anvisning eller dokumenterats i enlighet med kommunens 
egen anv1smng eller LOU. Inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen. 
Förvaltningen motiverar inköpen med att en extraordinär situation har förelegat på 
grund av Covid-19. Avtalade leverantörer hade slut på varor och/eller kunde inte 
leverera i tid. Förvaltningen hade enligt uppgift kontinuerlig kontakt med avtalad 
leverantör. Skälen för att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Vi 
bedömer att akuta behov kopplade till hantering av Covid-19 kan utgöra ett giltigt skäl 
för att direktupphandla nödvändig skyddsutrustning. Vi bedömer dock att undantag från 
avtal, kommunens riktlinjer och LOU bör dokumenteras. 

Inköp från en leverantör omfattandes 1 ,55 mnkr fördelat på 589 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Därtill överstiger inköpet 
direktupphandlingsgränsen. 

Inköp från en leverantör omfattandes 152 tkr fördelat på 9 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Enligt uppgift har ett avtal nu 
upprättats för denna typ av tjänst. 

Inköp från en leverantör omfattandes 77 tkr fördelat på 137 fakturor har 
direktupphandlats. Enligt uppgift handlar det om varor från flertalet varugrupper och 
därmed är sannolikheten låg att inköp inom en speciell varukategori överstiger ett 
prisbasbelopp. En bedömning av inköpet har därför inte varit tillämpligt. 

7 



2. 2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

l intervju framkommer att förvaltningen saknar en inköpssamordnare. Ansvaret för inköp- och 
upphandling är i dagsläget delat mellan flera olika medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen 
beskriver att det finns en risk avseende direktupphandlingar och lagstadgad 
direktupphandlingsgräns och tröskelvärde. Dels handlar det om samordning och kontroll inom 
förvaltningen, dels om samordning mellan förvaltningarna. Som tidigare nämnt pågår ett arbete 
för att införa ett beslutsstödsystem vilket ska underlätta kontroll av direktupphandlingar och 
beloppen på dessa. l dagsläget genomförs enskilda stickprovskontroller avseende 
direktupphandlingar men ingen löpande kontroll. Tidigare år har direktupphandling ingått i 
nämndens internkontrollplan och kontrollmoment genomförs inom ramen för 
internkontrollarbetet Förvaltningen har då gjort punktinsatser i olika verksamheter och för olika 
inköpsområden. Utifrån genomförda kontroller har enligt uppgift dialog förts med den centrala 
upphandlingsenheten om identifierade behov. För 2020 har inte direktupphandling ingått i 
nämndens internkontrollplan. 

Förvaltningen uppger att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Det framförs 
däremot att det finns problem med efterlevnaden av rutinerna. Till viss del uppges detta kunna 
spåras till bristande användarvänlighet i den sökfunktion som finns i kommunens 
avtalskatalog. Risken är att inköp genomförs som en direktupphandling istället för att avropas 
från befintliga avtal. 

Förvaltningen uppges ha god överblick över större inköpsområden. Förvaltningen har dock 
mindre överblick och kontroll över de områden som rör mindre inköp och kostnader. 

2.3. Samhällsbyggnadsnämnden 

l tabell3 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen . Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av vägsalt och konstnärlig utsmyckning. Awikelser 
har noterats för ett av de två inköpen. 

Tabell 3. Resultat av stickprovsgranskning för samMilsbyggnadsnämndens direktupphandlingar 

Kriterier 

1. Tillåten direktupphandling**? 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 
undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 

4. Vid direktupphandling över 1 00 tkr: dokumenterat i enlighet 
med LOU och kommunens anvisning? 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 
upphandlingsmodul använd? 

Ja 

2 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 2 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 2 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

Nej ET* 

2 

Inköp från en leverantör omfattandes 163 tkr fördelat på 5 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
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enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen uppger att de inte hade 
uppmärksammat att tidigare avtal löpt ut. Därav avropade förvaltningen mot det gamla 
avtalet. Då inget avtal fanns utgör dessa inköp i praktiken direktupphandlingar. 

2.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

l intervju beskriver förvaltningen att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Men 
precis som i socialförvaltningen uppges även här att efterlevnad av rutinerna är ett 
utvecklingsområde. Förvaltningen har en inköpssamordnare som medarbetare kan vända sig 
till vid behov av stöd eller om de har frågor. Därtill framkommer att aktuella medarbetare 
anmäls till de kommuncentrala utbildningarna som hålls två gånger årligen. Utbildningen anses 
vara användbar. Däremot saknas inom utbildningen möjlighet för deltagarna att träna och testa 
praktiska moment. 

Inköpssamordnaren använder kommunens direktupphandlingsmodul och samarbetar med 
upphandlingsenheten vid behov. l modulen anges vilka medarbetare som får genomföra 
direktupphandlingar. För att få göra direktupphandlingar ska medarbetaren ha genomgått 
utbildning. Enligt uppgift hålls listan med godkända medarbetare inte uppdaterad. Det 
framkommer i intervju att samordnaren har begränsad möjlighet att bevaka de 
direktupphandlingar som genomförs inom förvaltningen. 

2.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandling. Av granskningen framkommer att det finns skriftliga rutiner för 
direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 
efterlevnaden av dessa rutiner. l intervju bekräftas också att efterlevnaden är ett 
utvecklingsområde. stickprovsgranskningen visar på avvikelser i tre av fyra granskade 
direktupphandlingar som kommunstyrelsen genomfört. Avvikelserna inbegriper avsteg från 
både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig upphandling. Vi noterar därutöver 
att en direktupphandling genomförts trots att ett befintligt avtal borde ha nyttjats. Sammantaget 
indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i styrelsens arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 
efterlevnaden av rutinerna. Detta framkommer även i intervju. Slickprovsgranskningen visar 
på avvikelser i fyra av fem granskade direktupphandlingar som socialnämnden genomfört. 
Avvikelserna inbegriper avsteg från både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig 
upphandling. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i nämndens 
arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandling. Av stickprovsgranskningen framkommer avvikelser från kommunens 
riktlinjer och lagen om offentlig upphandling för en av de två direktupphandlingar som 
samhällsbyggnadsnämnden genomfört. l intervju intygas också att efterlevnaden av rutiner är 
ett utvecklingsområde. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns risker i 
nämndens arbete med direktupphandlingar. 

Vi noterar att kommunens direktupphandlingsmodul ej använts för något av styrelsens och 
nämndernas granskade inköp där det enligt kommunens anvisning varit tillämpligt. Vi 
konstaterar att flera avvikelser i stickprovet avser direktupphandlingar där upprepade inköp 
gjorts från leverantören. Detta visar att awikelserna inte utgör enskilda tillfälligheter. 
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3. Avtalstrohet 

Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från de 
leverantörer organisationen har slutit avtal med . l tabell 4-6 nedan redovisas resultaten av 
stickprovsgranskning avseende de tre förvaltningarnas avtalstrohet 

Genom dataanalys har vi identifierat alla inköp inom styrelsen och de två nämnderna som 
genomförts under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Vi har i dataanalysens nästa steg 
identifierat samtliga inköp som inte kunnat matchas mot ett befintligt avtal i kommunens 
avtalskatalog. Dataanalysen har resulterat i 15 194 identifierade inköp där avtal inte kunnat 
matchas mot avtalskatalogen, av totalt 61 670 antal inköp under perioden . 

Utifrån dataanalysen har vi genomfört ett urval för stickprovsgranskning av 14 inköp som inte 
kunnat matchas med ett avtal. l stickprovsgranskningen har vi kontrollerat för om avtal i de 14 
fallen finns trots att de inte varit inlagda i avtalskatalogen. Vi har också kontrollerat om 
befintliga avtal nyttjats när tillämpligt för aktuell vara och tjänst. Slutligen har vi i 
stickprovskontrollen granskat om inköpen som avropats från avtal har varit i enlighet med 
avtalets omfattning . Slutligen har vi granskat om de avtal som identifierats varit giltiga vid tiden 
för inköpen. Sammantaget syftar kontrollpunkterna i stickprovsgranskningen till att identifiera 
risker kopplade till avtalstrohet i en vidare bemärkelse. 

3.1. Kommunstyrelsen 

Av tabell 4 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av tekniker samt konsulter inom arkitektur, rekrytering 
och IT. Awikelser har noterats för fyra av fem inköp5. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen. 

Tabell 4. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens avtalstrohet, sammanställning av 
avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? 3 2 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 3 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 2 

4 . Är använt avtal giltigt? 2 2 

* Ej tillämpligt 

Ett inköp om 191 tkr har skett utanför avtal. Det finns ingen dokumentation som anger 
skälen till att inköpet gjorts utanför avtal. 

Ett inköp om 353 tkr har avropats från ett avtal som inte längre är giltigt. Inköpet är 
därmed inte i enlighet med avtal. Avtalet slöts med leverantör 2003 och har därefter 
förlängts var tredje månad. 

5 Ett inköp avser ett sponsoravtaL Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen . 

10 



3.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 
upphandlingscontroller 

Kommunen har en angiven process för att identifiera områden aktuella för avtal. Varje 
förvaltning tar först fram en inköpsplan. Upphandling- och inköpscontroller tar utifrån 
inköpsplanerna fram en kommungemensam inköpsplan inför kommande budgetår. Respektive 
förvaltnings inköpsplan ses över och uppdateras kvartalsvis. Vid dessa möten deltar 
upphandlingsenheten och representanter från respektive förvaltning. Arbetet med 
inköpsplaner syftar till att stötta förvaltningarna i sin planering och prioritering samt att 
identifiera förvaltningsövergripande behov. 

Respektive förvaltning har ansvar för förvaltningsspecifika avtal upp till 600 tkr. Avtal över 600 
tkr ska tecknas av upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar även för 
förvaltningsövergripande avtal. 

Respektive förvaltning ansvarar för att tecknade avtal följs. Upphandlingsenheten har enligt 
uppgift inte möjligheten att kontrollera de olika förvaltningarnas avtalstrohet överlag, men 
uppges göra enstaka kontroller av detta. l intervju framförs att en mer systematisk uppföljning 
av avtalstrohet är ett utvecklingsområde för upphandlingsenheten. Det tidigare nämnda 
beslutsstödsystemet (som beskrivs i avsnitt 2.1.1) uppges vara en viktig del i arbetet för ökad 
uppföljning och kontroll. 

3.2. Socialnämnden 

Av tabell 5 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av skyddsutrustning och insatser enligt socialtjänstlag 
(SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelser har noterats 
för fyra av fem inköp6

. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen. 

Tabell 5. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens avtalstrohet, sammanställning av 
avvikelser. 

Kriterier Ja Nej 

2 

ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? 

2. Avtal avropat nar tillampligt för aktuell vara eller tjanst? 

3. Inköp i enlighet med avtal? 

4. Är använt avtal giltigt? 

* Ej tillämpligt 

3 

2 2 

2 3 

2 3 

Två inköp om 1,34 mnkr respektive 441 tkr har skett utanför gällande avtal. Skälen för 
att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Förvaltningen hänvisar till 
den extraordinära situation som orsakats av Covid-19. 

6 Ett inköp avser tjänst utförd av enskild med hänvisning till lagen om valfrihet (LOV). Detta inköp 
omfattas inte av granskning utan noteras som ET i tabellen. 
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3.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

Förvaltningen beskriver att de tecknat avtal för verksamhetens största områden. Det 
genomförs enligt uppgift därutöver ett löpande arbete för att identifiera fler områden som kan 
vara aktuella för avtal. 

Förvaltningen uppger att deras verksamhet förutsätter omfattande upphandlingar där 
förvaltningen är i behov av mycket stöd. Samverkan med upphandlingsenheten beskrivs 
fungera väl. Men upphandlingsenheten upplevs ha en hög belastning vilket föranlett att 
förvaltningen istället tagit hjälp av konsulter i vissa större upphandlingar. 

l intervju framkommer att det finns ett behov av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen 
mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både tecknandet- samt förvaltning av 
avtal. 

Avtalskatalogen identifieras som en bidragande faktor till bristande avtalstrohet då den enligt 
uppgift inte är användarvänlig. Därtill uppges pågående pandemi ha haft stora konsekvenser 
för verksamhetens inköp under 2020. l nuläget saknar förvaltningen en systematisk uppföljning 
avseende avtalstrohet Detta ses som ett utvecklingsområde. Likt upphandlingsenheten 
identifierar förvaltningen införandet av beslutsstödsystemet som vara en viktig del i arbetet för 
ökad uppföljning och kontroll. 

3.3. Samhällsbyggnadsnämnden 

Av tabell 6 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Genomförd 
stickprovgranskning omfattar inköp av teknisk konsult och strategisk landskapsarkitekt, 
hyresavtal och projekteringsarbete. Inga avvikelser har noterats för de sex inköpen. 

Tabe/16. Resultat av stickprovsgranskning för samMilsbyggnadsnämndens avtalstrohet, 
sammanställning av avvikelser. 

Kriterier Ja Nej 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 6 

3. Inköp i enlighet med avtal? 6 

4 . Är använt avtal giltigt? 6 

* Ej tillämpligt 

ET* 

6 

3.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

Av intervju framkommer att respektive avdelning arbetar för att identifiera behov och väsentliga 
områden för avtal. Detta arbete ligger till grund för förvaltningens samlade inköpsplan som tas 
fram av inköpssamordnaren. Inköpsplanen gås därefter igenom av inköpssamordnaren 
tillsammans med förvaltningsledningen för att kartlägga behov och göra prioriteringar. Det 
finns ett behov av att stärka denna process. l vissa fall saknas tydliga underlag från 
avdelningarna vilket medför att behov inte identifieras i inköpsplanen. Likt socialförvaltningen 
uppger samhällsbyggnadsförvaltningen att samverkan med upphandlingsenheten fungerar 
väl. Upphandlingsenhetens höga belastning uppges dock medföra att förvaltningen inte alltid 
får det stöd de behöver. 
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3.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Bland avvikelserna återfinns 
ett inköp som har genomförts som en direktupphandling trots att ett avtal för tjänsten funnits. 
De i granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 
utvecklingsområde. 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. Av stickprovsgranskningen framkommer att två inköp skett utanför slutna avtal. De 
av granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 
utvecklingsområde. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. stickprovsgranskningen har inte visat på avvikelser. 

stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta 
varit tillämpligt. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen innebär en risk i styrelsens 
och nämndernas arbete för avtalstrohet Risken åskådliggörs genom att vi i 
stickprovsgranskningen identifierat tre inköp som skett via direktupphandling istället för via de 
befintliga avtal som tecknats för vara/tjänst. 
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4. Samlad bedömning 

4.1. slutsatser 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att samhällsbyggnadsnämnden delvis 
säkerställt detta. l granskningen framkommer att det finns rutiner som reglerar hur 
direktupphandlingar ska genomföras men att dessa och även lag om offentlig upphandling i 
bristande utsträckning har efterlevts enligt resultatet av genomförd stickprovsgranskning. 
Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal och att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 
detta. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen utgör ett utvecklingsområde i arbetet 
med avtalstrohet 

4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor 

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

Bedömning 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 
Samhällsbyggnadsnämnden har delvis säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. 
l intervjuer uppges efterlevnad vara ett 
utvecklingsområde för styrelse och nämnder. Resultaten 
av stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser 
från både kommunens anvisningar och LOU vilket 
indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 
utvecklingsområde. 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har delvis 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. Samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprattade ramavtal. 

Granskningen visar att kommunen har rutiner för att 
säkerställa avtalstrohet l intervjuerna uppges 
efterlevnad av rutinerna vara ett utvecklingsområde för 
både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 
stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser vilket 
indikerar att arbetet med avtalstrohet kan utvecklas. 
stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i 
avtalskatalogen i 5 fall där detta varit tillämpligt. 
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4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer 
framgår nedan. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för 
granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs. 

Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 
Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 
offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 
Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 
gjorts avseende socialnämnden. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs. 

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att: 

Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 

Göteborg den 27 januari 2021 

Karin lveroth 
Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB 

Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 

Thomas Edin 
Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 : Bakgrund 

Kommunrevisionen har beslutat om en tillkommande utökad granskning av kommunens arbete 
med direktupphandling och avtalstrohet inom ramen för den löpande granskningen 2020. 

Ilagen om offentlig upphandling (LOU) regleras de inköp som görs av offentliga organisationer. 
Med offentlig upphandling avses enligt LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster och 
byggentreprenader. l de fall en upphandlade myndighet har tecknat avtal ska avrop ske från 
ramavtalet. Om ramavtal saknas kan en så kallad direktupphandling göras. Med 
direktupphandling avses en upphandling utan krav på att anbudet ska ske i en särskild form. 
Direktupphandling får genomföras om 1) upphandlingens värde inte överstiger 
direktupphandlingsgränsen 2) i vissa särskilda situationer som anges i lagen eller 3) om det 
finns synnerliga skäl. 

l Uddevalla kommun ansvarar respektive nämnd för upphandling av varor och tjänster inom 
sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av 
alla kommun- och koncernövergripande upphandlingar. 
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Bilaga 2 - Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Kommunallagen (KL 2017:725) 

Av 6 kap 6 § framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Upphandlingslagstiftning 

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska 
göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende 
på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. För denna granskning är 
aktuell lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) samt Lagen om 
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 2016:1146). 

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte 
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den 
enskilda upphandlingen. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom 
försörjningssektorerna- vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det 
som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF. 

l vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för flera av 
upphandlingslagarna. Det som avgör om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF 
beror på vilken typ av verksamhet myndigheten eller enheten bedömer överväger i kontraktet. 
Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska 
myndigheten eller enheten tillämpa LOU. 

Tröskelvärden 

Olika bestämmelser gäller beroende på om upphandlingens värde är över eller under de så 
kallade tröskelvärdena7. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda 
delarna av lagarna, det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. 
För att veta om en upphandlings värde är över eller under tröskelvärdena och vilka regler som 
ska användas måste upphandlingens totala värde alltid uppskattas. När de direktivstyrda 
reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan öppet förfarande, selektivt 
förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förfarande för inrättande av 
innovationspartnerskap. Huvudregeln vid upphandling enligt LOU är att öppet förfarande eller 
selektivt förfarande ska användas. övriga förfaranden får användas i vissa fall. Enligt LUF är 
huvudregeln att öppet, selektivt eller förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog ska 
användas. 

Regler för upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven, det vill säga upphandlingar 
under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster, finns i 19 

7 Tröskelvarde för varor och tjanster: 2 197 545 kr 
Tröskelvarde för byggentreprenad: 54 938 615 kr 
Tröskelvarde sociala tjanster: 7 701 675 kr 
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kapitlet LOU och LUF. Dessa regler kallas ibland för nationella upphandlingsregler. När de 
nationella reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan att genomföra 
ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande. l vissa undantagsfall kan man även 
direktupphand la. 

Direktupphandling, undantag och dokumentationsplikt 

Vid direktupphandling finns inga särskilda formkrav eller krav på annonsering. För att kunna 
avgöra om direktupphandling får användas eller om en annonserad upphandling ska göras 
måste man räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som man har gjort eller 
planerar att göra under räkenskapsåret. 

Av LOU/LUF framgår att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för 
användning av direktupphandling och dokumentera hur direktupphandlingar genomförs. 
Upphandlande myndigheter ska dokumentera hur upphandlingar som överstiger 100 000 
kronor har genomförts. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera de beslut som har 
fattas under upphandlingen. 

Direktupphandling får användas i tre situationer: 

om upphandlingens värde är under direktupphandlingsgränsens 
om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan förgående annonsering är uppfyllda 
om det finns synnerliga skäl 

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på 
annonsering och öppen konkurrens. Undantag ska därför tolkas restriktivt och den som 
åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Om en 
upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregelligger bevisbördan 
alltså på myndigheten. Utöver detta finns ytterligare ett antal undantagsbestämmelser som 
innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp. 

Dokumentationsplikten i upphandlingsreglerna innebär att upphandlande myndigheter ska 
dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen överstiger 100 000 kronor. 
Konkurrensverket bedömer att följande uppgifter bör dokumenteras: 

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

Välfärdstjänster 

Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster 
vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner kronor. Kortfattat innebär reglerna att 
upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte 
tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma 
hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande. 
Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlings
och öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under 

8 615 312 kr 
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tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, det vill säga att 
upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige. 

l bilaga 2a i LOU finns en förtäckning av de välfärdstjänster som avses samt tillhörande CPV
kod. Samma dokumentationsplikt gäller för upphandling av välfärdstjänster. Det är därför 
viktigt att det tydligt framgår i dokumentationen vilken välfärdstjänst som avses. 

Ramavtal 

Ramavtal för köp av varor eller tjänster ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 
och en eller flera leverantörer. Syftet är att bestämma villkoren som ska gälla för framtida 
kontraktstilldelningar under en bestämd tidsperiod. Genom ramavtal kan upphandlande 
myndigheter tilldela kontrakt när behov uppstår, utan att nya upphandlingar behöver göras. 
Tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal kallas för avrop. Bestämmelser om hur 
ramavtal ska upphandlas och användas finns i LOU och LUF. Reglerna gäller för 
upphandlingar över och under tröskelvärdena. De bestämmelser som gäller för ramavtal enligt 
LUF är mer flexibla än de som gäller enligt LOU. 
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Bilaga 3 - Källförteckning 

Dokument 

Avtal och avtalstrohet 

Beställa - information 

Checklistor och mallar 

Delegationsordning för respektive nämnd 

Inköp- och upphandlingsprocessen 

Inköp under ett prisbasbelopp 

Internkontrollplan för respektive nämnd 

Leverantörsregister- rutiner 

Tillämpningsanvisning för direktupphandling 

Upphandlings och inköpspolicy för Uddevalla kommun 

lntervjuerS 

Socialchef tillsammans med administrativ chef, 2020-09-25 

Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ekonom och 
inköpssamordnare, 2020-09-25 

Ekonomichef tillsammans med upphandlingschef och inköp- och 
upphandlingscontroller, 2020-09-25 

9 Intervjuerna genomfördes digitalt 
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Bilaga 4- Bedömning av stickprov 

1 Avtal återfinns i avtalskatalog 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2 Att avtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst 
3 Är använt avtal giltigt 
4 Har inköp genomförts i enlighet med avtal 
5 Direktupphandling utanför avtal 
6 Skäl för inköp utanför avtal dokumenterade 
-; Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av undantag i enlighet med 

kommunens anvisning och LOU 
s Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet med LOU och kommunens 

anvisning 
9 Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: upphandlingsmodul använd 
10 Inköp av samma slag över direktupphandlingsgränsen 
11 Inköp av samma slag över tröskelvärde 

Avtalstrohet Direktu{. phandlif!i, 

Nämnd Belopp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
KS 550 000 kr - - - - - - - - - - -
KS 353 015 kr x ,f x ,f - - - - - - -
KS 1 404 760 kr x ,f ,f ,f - - - - - - -
KS 64 493 kr x .; ,; J - - - - - - -
KS 315 000 kr - - - - - - - - - - -
KS 192 000 kr - - - - - - x x x ,f / v 

-

Bedömning 

Ingen bedömning 

Ingen bedömning 

KS 178 553 kr - - - - - x x x ,J J Lee= -=-:o 
KS 190 550 kr ET x x x x x x x J / 

-- v 
--" so c 21 675 751 kr x ,f ,f ,f - - - - - - -

so c 7 314 172 kr x ,f J j - - - - - - -
so c 1 338 544 kr ET x x x x x x x x x J 

so c 1 551 895 kr - - - - - - x x x x ,f 

so c 151 536 kr - - - - - - x x x ,J J 

so c 76 695 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

so c 517 522 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

so c 440 680 kr ET x x x x x x x x x ,f 

SBN 10 561 266 kr ET ,f J J - - - - - - -
SBN 4 351 024 kr ET ,J ,f J - - - - - - -
SNB 3 576 930 kr ET ,f ,f j' - - - . . . -
SNB 674 744 kr ET J ,J j' - - - - - - -
SNB 4 314 893 kr ET j j' ,f - - - - - - -
SNB 339 086 kr ET / j / - - - - - - -v 

SNB 162 503 kr - - - - - - x x x / j' . 
SNB 277 000 kr - - - - - - / / ET / / 

ET Ej tillämpbart 

--~ 

Ingen bedömning har gjorts 

Större avvikelser 

Mindre avvikelser 

Inga noteringar 
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Kommunens revisorer 

Till: Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2021-02-02 

Granskning av kommunens arbete med direktupphandling och 
avtalstrohet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 
av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet Syftet har varit bedöma om 
kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet 
med upprättade ramavtal. 

slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen 
och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. Vidare är vår 
bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning 
att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med 
upprättade ramavtal. 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I intervjuer uppges efterlevnad av rutinerna 
vara ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar 
på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och lagen om offentlig upphandling vilket 
indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett utvecklingsområde. 

I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett 
utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar på 
ett antal avvikelser. stickprovsgranskningen visar bland annat att avtal inte registrerats i 
avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt. 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden och översänds med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar 
vidtas med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt 
till thomas.edin@se.ey.com senast 2021-05-03. 

Uddevalla den 2 februari 2021 

Tomas Am1öv 
Ordförande 

Christian Persson 
l :e vice ordförande 

Carl-Johan Sernestrand 
2:e vice ordförande 
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Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

 

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera avsnittet avseende ”Avgift 

och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling UaFS.  

 

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-08.  

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell 2021-02-08.  

Bilaga, förslag till ändring i Uddevalla författningssamling.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt behålla nuvarande färdtjänstområde,  

 

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 % 

av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka,  

 

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  
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att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 

 

 

 

 

 

Roger Granat Annikki Norén 

Socialchef Sektionschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Roger Granat, socialchef 

Maria Kullander, avdelningschef 

Annikki Norén, sektionschef 

Gunilla Hultgren, ekonom 

 



 

  

Uddevalla kommun, socialtjänsten 

Avgift och regler 
för färdtjänst 
Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Eva Tjörnebro Falkenkvist, Gunilla Hultgren 
2021-03-08 
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Avgift och regler för färdtjänst, ny beräkningsmodell för 
egenavgift för resor med färdtjänst  
Sammanfattning 

Förslaget om ny beräkningsmodell för egenavgifter för resor med färdtjänst omfattar: 

 att den prisstödsmodell inom kollektivtrafiken som färdtjänstens egenavgifter varit baserat 

på upphör vad gäller baspris, kommunzoner och kommunladdning 

 ny beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

enligt förslag Nr 2 

 utökat färdtjänstområde till att gälla inom/mellan alla kommuner inom hela Västra Götaland 

enligt förslag Nr 2 

 ny beräkningsmodell för egenavgift för arbetsresor med färdtjänst enligt förslag Nr 3 

 regler för framtida prisjustering av egenavgifter för färdtjänst 

 ändrade regler för egenavgift för medresande barn/ungdom enligt förslag Nr 4 

 

Egenavgiften i Uddevalla kommun för resa med färdtjänst baseras för närvarande på kollektivtrafiken 

i Västra Götalands baspris/kommunzoner och pris för kommunladdning. 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Beslutet innebär är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund för 

egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny beräkningsmodell 

för egenavgift för färdtjänst och uppdatering av nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst” i 

Uddevalla författningssamling UaFS. 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 

De nya egenavgifterna för färdtjänstresa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas utifrån 

förslag Nr 2. Förslaget innebär att nuvarande system för egenavgifter i stort sett behålls men att 

reglerna anpassas till följd av de förändringar som beslutats inom den allmänna kollektivtrafiken. 

Egenavgiften fastställs även fortsättningsvis utefter ett system med kommunzoner där varje 

kommuns geografiska område blir en avgiftszon. Egenavgiften baseras på hur många 

kommuner/zoner resan sker genom. 

För resa inom en kommunzon (tex inom Uddevalla kommun) blir egenavgiften enligt förslaget 63 

kr/resa, inklusive indexuppräkning att gälla from juni 2021, i stället för de 60 kr/resa som är 

nuvarande egenavgift. 

 

Socialtjänsten föreslår att samtliga egenavgifter för färdtjänst därefter indexregleras med den 

procentuella förändringen av Västtrafiks pris för periodbiljett för 30 dagar i zon C inom 

kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 795 kr). 

 

Uddevallas färdtjänstområde föreslås i samband med justeringen av reglerna för egenavgifter att 

utökas till att omfatta resor inom/mellan samtliga kommuner inom hela Västra Götaland. Nuvarande 

färdtjänstområde omfattar endast färdtjänstresor inom/mellan kommunerna Uddevalla, 

Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 
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Egenavgiften för arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas enligt förslag Nr 3. Även det 

förslaget innebär att nuvarande system för egenavgifter i stort sett behålls men att reglerna anpassas 

till följd av de förändringar som beslutats inom den allmänna kollektivtrafiken.  Egenavgifter för 

arbetsresor föreslås ha sin utgångspunkt i kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett 

påslag på 15 procent.  Nuvarande egenavgift för arbetsresor har sin utgångspunkt i priset för den 

biljettyp som inom kollektivtrafiken har kallats för kommunladdning. Biljettypen kommunladdning 

upphör i och med de nya reglerna och zonindelningen inom kollektivtrafiken.  
 

Enligt förslag Nr 4 föreslås att medresenär erlägger samma egenavgift som den färdtjänstberättigade, 

oavsett medresenärens ålder. I nuvarande regler gäller olika avgifter för barn/ungdomar beroende 

på om de är färdtjänstberättigade eller om de följer med en färdtjänstberättigad på resan som 

medresenär. 

 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om 3 zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.  

Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och 

Kungsbacka (som ej ingår i Västra Götaland). 

Zon C innefattar resterande 37 kommuner inom Västra Götaland, vilket inkluderar Uddevalla 

kommun.  

Sammanfattningsvis innebär det att de tidigare drygt 70 taxezonerna i kollektivtrafiken, som baserats 

på kommunernas geografiska område, har slagits ihop till 3 taxezoner. 

En konsekvens av kollektivtrafiknämndens beslut är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris 

som använts som grund för egenavgift för färdtjänst upphör. Det gäller för resor som ingår i 

Uddevalla kommuns avtal med Västtrafik om anropsstyrd trafik och som i Uddevalla kommun 

omfattas av kommunens nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst”.  

Kollektivtrafiknämndens beslut om ny zonindelning innebär därför att det krävs ett nytt beslut om 

”Avgift och regler för färdtjänst” i Uddevalla kommun. 

Hos Västtrafik är beräkningen av egenavgiften för färdtjänst helt fristående från avgiftssystemet för 

resenärerna i den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik kan därför, under en övergångsperiod , 

fortsätta tillämpa nuvarande taxa för färdtjänst. På sikt kommer varken det baspris som nuvarande 

egenavgift för färdtjänst baseras på att finnas kvar eller räknas upp av Västtrafik. 

Inom Västtrafik pågår en anpassning  av IT-system för färdtjänstresor som beräknas kunna vara i drift 

under mars 2021. Därefter kan Västtrafik införa ny avgiftsberäkning för färdtjänstresorna med de 

regler och i den takt som repektive kommunfullmäktige beslutar.  För att Västrafik ska kunna hantera 

avgiftsberäkningen krävs att kommunen baserar egenavgiften för färdtjänst antingen på geografiskt 

fastställda zoner eller en avståndsbaserad taxa som beräknas efter resans längd i kilometer. 
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Resor som ingår i avtalet med Västtrafik om anropsstyrd trafik och 
som omfattas av Uddevallas nuvarande avgift och regler för färdtjänst 
Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor där det för 

alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för färdtjänst för den 

enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt färdtjänstområde. De olika typerna av resor 

är: 

 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Beställs av den enskilde från Västtrafiks beställningscentral som samordnar resan. 

Genomförs med taxi eller specialfordon. Egenavgiften beräknas av beställningscentralen 

för varje enkel resa, efter kommunens fastställda taxa, erläggs av den enskilde till 

Västtrafiks chaufför. Västtrafik fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan 

med avdrag för erhållna egenavgifter. 

 Nuvarande färdtjänstområde innebär att resan får ske inom/mellan kommunerna 

Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, 

Vänersborg och Lysekil. 
 Arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

 Beställs för den enskilde av socialtjänsten från Västtrafiks beställningscentral som 

samordnar resan. Genomförs med taxi eller specialfordon. Avgiften per månad, efter 

fastställd taxa, erläggs av den enskilde mot faktura från kommunen. Västtrafik 

fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan.  

Arbetsresorna är indelade i tre kategorier:  

 Daglig verksamhet LSS, resor till/från, så kallade omsorgsresor. 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och daglig verksamhet.  

 Dagverksamhet för dementa, resor till/från, så kallade dagverksamhetsresor 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och dagverksamheten för dementa.  

 Arbetsresor, resor till/från arbete eller studier 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och arbetsplatsen/platsen för studier.  

Här nedanför resovisas alla under år 2019 genomförda resor med anropsstyrd trafik, inom 

socialtjänstens ansvarsområde. Under 2020 har resandet gått ner kraftigt på grund av 

coronapandemin, så 2019 års resor speglar mer ett ”normalt” resande.  Som framgår av diagrammet 

så varierar antalet resor mellan de olika tillståndsgrupperna. Totalt resande under år 2019 var 46 008 

resor och flest resor gjordes för omsorgsresor till och från daglig verksamhet med 26 176 resor som 

är 57% av alla resorna. 

 

Färdtjänst, resa på 
fritid med 

färdtjänsttillstånd ; 
12 700

Daglig verksamhet LSS, 
resor till/från, s.k. 

omsorgsresor ; 26 176

Dagverksamhet för 
dementa resor till/från 

; 4 924

Resor till/från arbete eller 

utbildning ; 2 208

FÖRDELNING AV DE 46 008 RESORNA MED ANROPSSTYRD TRAFIK UNDER 2019 PÅ DE OLIKA

RESEKATEGORIERNA, INOM SOCIALTJÄNSTEN

28%

5%

11%

57 %
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Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, var 12 700 enkelresor under år 2019. Hur resandet 

ser ut varierar mellan kommunerna. De kommuner i Västra Götaland som gränsar till en eller flera 

andra kommuner med till exempel ett större serviceutbud har en högre andel av färdtjänstresorna 

till andra kommuner än den egna. I Uddevalla kommun används färdtjänst till allra största delen för 

resor inom den egna kommunens gränser. Det gällde för 11 765 av de 12 700 resorna under år 2019 

(93%). 

Resmönster för färdtjänst på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd under år 2019        

 
Enkelresa till/ från och inom kommunzonerna inom 
färdtjänstområdet 

 

Kommunzon Antal resor Procentuell 
andel av 
antal resor 

 

Uddevalla  11 765 93%  

Färgelanda 54 0%  

Orust 114 1%  

Lysekil  169 1%  

Vänersborg  83 1%  

Trollhättan  225 2%  

Munkedal  199 2%  

Stenungsund 66 1%  

Lilla Edet  21 0%  

Mellan andra 
kommuner  4 0% 

 

Totalt antal 12 700    

 

Nuvarande egenavgifter i Uddevalla och förslag till nya egenavgifter 
 

Egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd och förslag om 
utökat färdtjänstområde till att gälla resa inom/mellan alla kommuner inom hela 
Västra Götaland, förslag Nr 2  
Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. Enligt lagens 3 §, ansvarar varje 

kommun, såvitt gäller kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom 

kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och annan kommun. En kommun får 

för sina kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Enligt 10, 11 

§§ framkommer att för resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift och är det 

kommunen som är tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifter av kommunen. 

Egenavgiften i Uddevalla kommun, enligt kommunfullmäktiges beslut, har byggt på Västtrafik AB:s 

tidigare baspris för varje kommunzon med ett påslag på 15 procent. Egenavgiften för enkelresa med 

färdtjänst inom Uddevalla kommun, i enlighet med den modellen,  är för närvarande 60 kr. 

Fastställda egenavgifter inom/mellan de andra kommunerna i färdtjänstområdet är baspriset för 

varje kommunzon, även där med ett påslag med 15 procent.  

Egenavgiften i nuvarande system har beräknats på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

För resa inom Uddevalla kommun har alltså egenavgift för en zon gällt. För direkt resa från/till 
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Uddevalla och någon av kommuner inom färdtjänstområdet, utom Trollhättan, har resans egenavgift 

beräknats för resa genom två kommunzoner.  För direkt resa från/till Uddevalla och Trollhättan har 

resan egenavgiften beräknat för resa genom tre kommunzoner, eftersom en tredje kommun 

passeras på vägen.   

Om färdtjänstresa har skett genom fyra av färdtjänstområdets kommuner så har egenavgiften 

beräknats för fyra kommunzoner och så vidare. 

Nuvarande egenavgifter färdtjänst  
resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Exempel på egenavgift för resa 
inom Uddevalla kommun, eller för 
resa mellan Uddevalla till/från 
kommun i nuvarande 
färdtjänstområde 

Nuv. zontaxa 

Kollektivtrafikens 
Baspris+15% 

Uddevalla 60 kr 

Färgelanda  102 kr 

Orust  102 kr 

Lysekil 102 kr 

Vänersborg  102 kr 

Trollhättan  144 kr 

Munkedal  102 kr 

Stenungsund  102 kr 

Lilla Edet  102 kr 

 

Förslag Nr 2 - ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare zonindelning och baspris inom kollektivtrafiken upphör. 

Uddevallas färdtjänstområde föreslås dessutom utökas till att omfatta resor inom/mellan samtliga 

kommuner inom hela Västra Götaland. Nuvarande färdtjänstområde omfattar endast färdtjänstresor 

inom/mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

Egenavgiftsmodellen föreslås även fortsatt bygga på att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Skillnaden blir att Uddevalla kommun med det nya systemet måste fastställa vad 

egenavgiften för varje zon ska vara och hur egenavgiften prisjusteras eftersom Västtrafik inte längre 

tillämpar systemet med kommunzoner. Uddevalla kommun måste därför hädanefter sköta 

uppdatering av egenavgifterna vilket innefattar att meddela Västtrafik när de ska ändras så att 

korrekt egenavgiftsberäkning kan ske för beställda resor.  

Kommunzonindelningen i Västtrafiks tidigare system har fungerat så att en resa inom en kommunzon 

d.v.s. genom en kommun har haft en egenavgift för zon 1, en resa genom två kommunzoner d.v.s.  

genom två kommuner har haft en egenavgift för zon 2, en resa genom tre kommunzoner d.v.s. 

genom tre kommuner har haft en egenavgift för zon 3 o.s.v.  

Egenavgifterna för färdtjänst har, till följd av att baspriset inom Västtrafik inte har förändrats i 

avvaktan på den nya zonindelningen, varit oförändrade sedan 1 januari av 2019. En uppräkning av 

egenavgifterna för färdtjänst, föreslås därför i samband med att de nya kommunzonerna införs. För 

resa inom en kommunzon (tex inom Uddevalla kommun) blir egenavgiften enligt förslaget 63 kr/resa, 
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inklusive indexuppräkning att gälla from juni 2021, i stället för de 60 kr/resa som är nuvarande 

egenavgift. 

De nya egenavgifterna föreslås fastställas utifrån kommunzoner där varje kommuns geografiska 

område blir en avgiftszon. Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

Egenavgifterna för kommunzonerna föreslås bli: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två 

kommunzoner- 106 kr, resa i tre kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i 

fem kommunzoner – 238 kr, resa i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 324 kr, 

resa i åtta kommunzoner - 367 kr och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och ny Uddevallamodell för 
egenavgifter med zontaxa för resa i de kommuner som ingår i 
nuvarande färdtjänstområde enligt Förslag Nr 2 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från 
kommunerna i nuvarande 
färdtjänstområde 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 2, enligt 
ny Uddevalla-

modell zontaxa 

Baspris+15% Varje kommun är 
en avgiftszon 

Uddevalla 60 kr 63 kr 

Färgelanda  102 kr 106 kr 

Orust  102 kr 106 kr 

Lysekil 102 kr 106 kr 

Vänersborg  102 kr 106 kr 

Trollhättan  144 kr 152 kr 

Munkedal  102 kr 106 kr 

Stenungsund  102 kr 106 kr 

Lilla Edet  102 kr 106 kr 

 
Egenavgift för resor med riksfärdtjänst och förslag till utökning av 
färdtjänstområdet till att omfatta hela Västra Götalandsregionen 

För resor utanför det av kommunen fastställda färdtjänstområdet kan den färdtjänstberättigade 

ansöka om resor med riksfärdtjänst. Ansökan om resa utanför fastställt färdtjänstområde ska ske hos 

färdtjänsthandläggare, minst 14 dagar före avresedagen,. Egenavgiften regleras genom förordningen 

(1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst. Förordningen ska spegla kostnad i kollektivtrafiken och 

förordningen är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och har ej reviderats sedan 

1997. 

Kommunens handläggare gör en utredning utifrån Lag om riksfärdtjänst, där syftet eller ändamålet 

med resan måste uppges i ansökan från den enskilde. Övervägande andel av de som söker 

riksfärdtjänst beviljas i första hand allmänna kommunikationer , t.ex. tåg eller buss, med en 

ledsagare. Uddevalla kommun har avtal med företaget Riksfärdtjänst AB. Beställning av resa görs av 

färdtjänsthandläggaren, egenavgiften faktureras den enskilde av Riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst bokar 

resa med allmänna kommunikationer/ev annat färdsätt och förser den enskilde med biljetter och 

fakturerar kommunen för en serviceavgift samt för transportkostnaden för resan. 
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Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik (arbetsgruppen kallad för ”framtidsgruppen”), har lämnat förslag som berör riksfärdtjänst. 

Gruppen föreslår att tillämpningsområdet för färdtjänst ska utökas till att omfatta hela Västra 

Götalandsregionen, i de kommuner inom regionen som inte redan tagit ett sådant beslut.  

Att ”öppna upp” färdtjänstområdet innebär också att egenavgiften, för färdtjänstresor inom Västra 

Götaland,  inte behöver baseras på Förordningen (1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst.   

Det som är positivt i att öppna hela Västra Götalandsregion är att den enskilde själv kan boka sin resa 

via beställningscentralen hos Västtrafik, där idag resor med färdtjänst bokas. De behöver heller inte 

ansöka om riksfärdtjänst 14 dagar för avresedagen. Det ger en ökad rörelsefrihet då den 

färdtjänstberättigade inte behöver planera sina aktiviteter/besök utan kan boka sin resa inom en 

timme innan avresa. 

Med ett utökat färdtjänstområde som omfattar resor inom/mellan samtliga kommuner i Västra 

Götaland så innebär förslaget att egenavgiften kommer att bli baserad på kommunzonsmodellen 

även för resa i kommunerna utanför nuvarande färdtjänstområde. Resor med färdtjänst inom det 

utökade färdtjänstområdet kommer att ske med bil och specialfordon som övriga färdtjänstresor och 

inte med allmänna kommunikationer som i första hand hänvisas till vid riksfärdtjänstresor. I tabellen 

nedan framgår vad egenavgiften blir för resa i kommunerna i Västra Götaland utanför nuvarande 

färdtjänstoråde i jämförelse med de egenavgifter som gällt för resa till/från de kommunerna enligt 

riksfärdtjänstens taxa. Kommunerna i tabellen är de kommuner som resa skedde till/från under år 

2019, med riksfärdtjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor från/till Uddevalla 
och 

Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde 
med riksfärdtjänst 
år 2019.                        

Egenavgift för 
den enskilde 
per resa med 
nuvarande 
avgift för 
riksfärdtjänst 

Egenavgift för den 
enskilde, med 
utökad 
färdtjänstområde, 
per resa enligt 
förslag om ny 
"Uddevalla-
modell" med 
kommunzons- 
indelning         
Förslag nr 2 

Göteborg 56 st 105 kr 195 kr 

Herrljunga 8 st 105 kr 281 kr 

Härryda 5 st 130 kr 238 kr 

Kungälv 2 st 105 kr 144 kr 

Mark 2 st 165 kr 281 kr 

Mellerud 6 st 105 kr 152 kr 

Sotenäs 26 st 105 kr 152 kr 

Tanum 2 st 105 kr 144 kr 

Tranemo 2 st 220 kr 324 kr 

Åmål 2 st  130 kr 185 kr 

Summa resor  111 st     
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I tabellen nedan redovisas vad egenavgiften blir enligt förslag Nr 2 för enkel resa till/från alla 

kommuner inom Västra Götaland som ingår i förslaget till det utökade färdtjänstområdet. 

Egenavgift för enkel resa      

till/från kommuner inom Västra 

Götaland som alla ingår i förslaget 

till det nya utökade 

färdtjänstområdet 

Gäller för enkelresa från/till Uddevalla och…. 

                         

Resa i en kommunzon - 63 kr Inom Uddevalla kommun 

Resa i två kommunzoner-    106 kr 

Stenungsund, Lilla Edet, Vänersborg, Färgelanda, Munkedal, 

Orust samt Lysekil 

Resa i tre kommunzoner -    152 kr 

Kungälv, Mellerud, Sotenäs, Tanum, Tjörn, Ale, Lerum, 

Trollhättan, Mellerud, Bengtsfors 

Resa i fyra kommunzoner - 195 kr Göteborg, Åmål, Strömstad, Grästorp, Essunga, Alingsås, Lerum 

Resa i fem kommunzoner - 238 kr 

Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille, Bollebygd, Vårgårda, Vara, 

Lidköping   

Resa i sex kommunzoner -    281 kr Herrljunga, Mark, Borås, Skara, Götene, Skara 

Resa i sju kommunzoner -    324 kr Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Falköping, Skövde, Mariestad 

Resa i åtta kommunzoner -   367 kr  Tidaholm, Hjo, Tibro, Töreboda, Gullspång 

Resa i nio kommunzoner -    410 kr Karlsborg 

 

För resor utanför det nya färdtjänstområdet, alltså utanför Västra Götaland, får den 

färdtjänstberättigade även fortsättningsvis ansöka om resa med riksfärdtjänst. De resorna kommer 

även framöver att till övervägande del ske med allmänna kommunikationer , t.ex. tåg eller buss, med 

en ledsagare.  
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Egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, förslag Nr 3 
Av tidigare antagna Riktlinjer för färdtjänst avses arbetsresa vara: resa till och från förvärvsarbete, till 

och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), 

till och från daglig verksamhet enligt LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enligt SOL 

(2001:453).  

Nuvarande egenavgift för arbetsresor motsvarar Västtrafik baspris med ett påslag på 15%. Den som 

har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1 - 2 dagar per vecka kan beviljas en fast avgift 

motsvarande 50% av kollektivtrafiktaxan kommunladdning. Regeln om regelbundna arbetsresor har 

varit tillämplig för så gott som alla av de beviljade arbetsresorna och egenavgiften har därför 

hanterats som en månadsavgift, fakturerad av kommunen. 

Den arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter 

samt representanter från Västtrafik som utarbetat ett förslag till egenavgifter för färdtjänst, (resa på 

”fritid” med färdtjänsttillstånd) har inte tagit fram något förslag till egenavgifter för arbetsresor med 

färdtjänsttillstånd. 

 

 Förslag Nr 3 - ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare baspris samt zonbaserad periodbiljett för 

kommunladdning inom kollektivtrafiken upphör. 

Egenavgiftsmodellen för regelbundna arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fortsatt bygga på 

kollektivtrafiktaxans ”månadsbiljett”. Begreppet kommunladdning och begreppet baspris har 

försvunnit i och med Västtrafiks nya zonindelning. Basen för egenavgiften föreslås i stället bli 

kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. Arbetsresor till och från 

daglig verksamhet och till och från dagverksamhet för äldre sker uteslutande inom Uddevalla 

kommuns gränser. Även arbetsresor till/från arbete eller studier sker oftast inom kommunen.  För 

alla de typerna resorna innebär förslaget att periodbiljett för 30 dagar inom kollektivtrafikens nya 

zon C, som Uddevalla tillhör, med påslag på 15 procent blir bas för egenavgiften.  

För arbetsresor utanför Uddevalla kommuns gränser föreslås att kollektivtrafikens periodbiljett för 

30 dagar med ett påslag på 15 procent tillämpas som bas. Det innebära att egenavgiften blir 

densamma som för resa inom Uddevalla kommun så länge arbetsresan håller sig inom 

kollektivtrafikens nya zon C. För arbetsresa till/ från kommun i kollektivtrafikens nya zon B eller zon A 

föreslås kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent för dessa zoner 

tillämpas som bas för egenavgiften. 

Regeln om att den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka beviljas en fast egenavgift 

per månad föreslås fortsätta gälla. Egenavgiften blir då motsvarande kollektivtrafiktaxans 

periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. För den som reser 1 - 2 dagar per vecka 

föreslås egenavgiften, liksom i nuvarande system, bli 50 % av egenavgiften för den som reser 3 - 5 

dagar per vecka. 
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Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter för arbetsresor med färdtjänsttillstånd och ny 
Uddevallamodell för egenavgifter enligt kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 
procent enligt Förslag Nr 3 

Exempel för egenavgift 
för resa inom 
Uddevalla kommun 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

Kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

50% av 
kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

50% av 
kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

Arbetsresa till/från 
dagligverksamhet, s.k. 
omsorgsresa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
dagverksamhet för 
dementa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
arbete eller studier 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

 

Regler för prisjustering av egenavgifter färdtjänst, resa på ”fritid” med 
färdtjänsttillstånd samt arbetsresor med färdtjänsttillstånd 
Egenavgifterna för färdtjänst är enligt nuvarande regler knutna till Västtrafiks baspris för 

kommunzoner inom kollektivtrafiken. Det betyder att när Västtrafik har förändrat baspriset så har 

även egenavgifterna justerats med samma procentsats. I och med den nya zonindelningen inom den 

allmänna kollektivtrafiken så upphör Västtrafiks baspris för kommunzoner. Prisjusteringen, 

indexuppräkningen, av egenavgifterna inom färdtjänsten måste därför kopplas till ett annat ”index” 

till exempel ett biljettpris inom den allmänna kollektivtrafiken. Socialtjänsten föreslår att samtliga 

egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av Västtrafiks pris för 

periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 795 

kr). 

Egenavgift för medresande barn/ungdom, förslag Nr 4 
Barn och ungdomar med färdtjänsttillstånd betalar enligt nuvarande regler för egenavgift samma 

avgifter som övriga färdtjänstberättigade för färdtjänst - resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. 

Ingen förändring i det avseendet föreslås enligt förslag Nr 2. (Barn/ ungdomar med färdtjänsttillstånd 

nyttjar färdtjänstresor endast under fritid, för resor till/från skola reser de med skolskjuts). 

Däremot har annan egenavgift gällt för barn/ungdom som har rest som medresenär tillsammans 

med en färdtjänstberättigad. Enligt nuvarande riktlinjer har tillståndshavaren rätt att ha med en 

annan person i sällskap. Att medresenär medföljer skall uppges vid beställning av resa. 

Medresenären erlägger normalt samma avgift som den färdtjänstberättigade. För medresande barn 

t.o.m. 6 år har det däremot varit helt avgiftsfritt. För medresande barn/ungdom 7 - 16 år har halv 

egenavgift gällt.  

Förslag Nr 4 - egenavgiften ska vara samma för barn och ungdomar antingen de reser med eget 

färdtjänsttillstånd eller som medresenär till en färdtjänstberättigad. Socialtjänsten föreslår därför att 
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punkt 6 i ”Avgift och regler för färdtjänst” ändras så att egenavgiften för medresenär blir densamma 

som för den färdtjänstberättigade, oavsett medresenärens ålder. 

 

Konsekvensbeskrivning för kommunens intäkter och kommunens 
kostnader av förslag Nr 2 jämfört med nuvarande regler och avgifter 
Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter från egenavgifter för färdtjänst, 

resa på ”fritid”, påverkas av förslag Nr 2 till nya egenavgifter. Beräkningen är gjord efter resandet 

under år 2019. 

Tabellen nedan visar kommunens intäkt från egenavgifter för resa med en resenär per resa, för resa 

inom det nuvarande färdtjänstområdet, dels enligt nuvarande avgiftsregler dels enligt förslaget till 

uppräknade egenavgifter enligt ny ”Uddevallamodell” förslag Nr 2. 

 

Summa egenavgifter för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. Beräkning av intäkt till 
kommunen för en resenär per resa, beräknat efter 2019 års resande. 

Intäkt för egenavgift för resa 
inom Uddevalla kommun, 

eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 

färdtjänstområdet 

Antal 
resor 
(efter 

resande 
år 2019) 

Intäkt till kommunen 
för nuvarande 

zontaxa baspris 
+15%.              Kr per 

år 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 2 zontaxa 
enligt ny 

Uddevallamodell.     
Varje kommun är en 

avgiftszon.                    
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 
förslag 
 Nr 2,    

 Kr per år 

Uddevalla 11 765 689 700 kr 741 195 kr 51 495 kr 

Färgelanda  54 5 508 kr 5 724 kr 216 kr 

Orust  114 11 628 kr 12 084 kr 456 kr 

Lysekil 169 17 238 kr 17 914 kr 676 kr 

Vänersborg  83 8 466 kr 8 798 kr 332 kr 

Trollhättan  225 32 400 kr 34 200 kr 1 800 kr 

Munkedal  199 20 298 kr 21 094 kr 796 kr 

Stenungsund  66 6 732 kr 6 996 kr 264 kr 

Lilla Edet  21 2 142 kr 2 226 kr 84 kr 

Annan kommun 4       

Summa resor , samt summa kr 12 700 794 112 kr 850 231 kr 56 119 kr 
 

För förslag Nr 2 skulle intäkterna öka med ca 56 000 kr per år till följd av den uppräkning som föreslås 

i samband med ny ”Uddevallamodell” för kommunzontaxa.  

Förslag Nr 2 innebär också ett förslag om att färdtjänstområdet ska utökas till att omfatta samtliga 

kommuner i Västra Götaland. Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter 

påverkas när egenavgiften ska förändras från avgift enligt Förordningen om egenavgift för 

riksfärdtjänst till egenavgift enligt förslag Nr 2. 
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Resor från/till Uddevalla och Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde-
med riksfärdtjänst 
år 2019.                       
Avståndet beräknat 
på de utförda 
resorna under 2019 

Intäkt för 
kommunen 
med 
nuvarande 
taxa för 
egenavgift för 
resa med 
riksfärdtjänst 

Intäkt för 
kommunen enligt 

förslag om ny 
"Uddevalla-modell" 

med nya 
kommunzons 

indelningen enligt 
förslag Nr 2,           

Kr per år 

Diff 
mellan 

nuvarande 
taxa och 

förslag Nr 
2,            

Kr per år 

Göteborg 56 st 5 880 kr 10 920 kr 5 040 kr 

Herrljunga 8 st 840 kr 2 248 kr 1 408 kr 

Härryda 5 st 650 kr 1 190 kr 540 kr 

Kungälv 2 st 210 kr 288 kr 78 kr 

Mark 2 st 330 kr 562 kr 232 kr 

Mellerud 6 st 630 kr 912 kr 282 kr 

Sotenäs 26 st 2 730 kr 3 952 kr 1 222 kr 

Tanum 2 st 210 kr 288 kr 78 kr 

Tranemo 2 st 440 kr 648 kr 208 kr 

Åmål 2 st  260 kr 370 kr 110 kr 

Summa resor, samt summa 
kr 111 st 12 180 kr 21 378 kr 

 
9 198 kr 

 
Intäkterna för resor inom det utökade färdtjänstområdet skulle öka med ca 9 000 kr per år med 

egenavgifter enligt den nya ”Uddevallamodellen” med kommunzonsindelning i jämförelse med 

nuvarande intäkter från egenavgifter för riksfärdtjänst.  Beräkningen är gjord på de resor som 

genomfördes under år 2019 både vad gäller antal resor och resmål/kommuner. 

Kommunen faktureras transportkostnaden för resa med allmänna kommunikationer, ofta med 

ledsagare, vid resa med riksfärdtjänst. För de resor som genomfördes med riksfärdtjänst, inom 

Västra Götaland men utanför nuvarande färdtjänstområde, under 2019 var kommunens fakturerade 

kostnader ca 200 tkr. För samma antal resor och med samma resmål/reslängd beräknas kostnaden 

bli oförändrad ca 200 tkr för samordnad resa med Västtrafik, med bil eller specialfordon. 

Beräkningen baseras på fakturerad genomsnittlig kilometerkostnad för övrig färdtjänsttrafik under år 

2019.  
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Omvärldsbevakning – hur har de andra kommunerna beslutat om nya 
egenavgifter för färdtjänst och eventuell förändring av 
färdtjänstområden   
 

 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Av Fyrbodalskommunerna har Trollhättan, Vänersborg, Dals-Ed, Sotenäs och Tanum fattat 

beslut enligt förslag Nr 1, enligt förslaget från ”framtidsgruppen” i bilaga 1, om 

avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst, startavgift 50 kr för de första 10 km+3 kr/km 

därefter.  

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, daglig verksamhet LSS, resor till/från s.k. omsorgsresor 

 Trollhättan – omsorgresor hanteras inte längre inom regelverket för färdtjänst 

 Vänersborg - omsorgsresor har en fastställd månadsavgift motsvarande kollektivtrafikens 

periodkort. 

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, dagverksamhet för dementa resor till/från  

 Trollhättan och Vänersborg– samma avgift som för färdtjänstresa på ” fritid”, d.v.s. 

startavgift 50 kr för de första 10 km+3 kr/km därefter. Trollhättan erbjuder möjlighet att 

betala mot faktura utöver betalning av varje resa direkt till chauffören. 

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, resor till/från arbete eller studier  

 Trollhättan - avståndsbaserad egenavgift med en startavgift på 25 kr för de första 10 km och 

3 kr/km därefter. Inga ”månadskort” erbjuds utan varje resa betalas till chauffören som för 

färdtjänstresa på ”fritid”. En förutsättning för att beviljas tillstånd är ett lönearbete med en 

omfattning på minst 50%. 

 Vänersborg– egenavgiften motsvarar kollektivtrafiken periodkort per månad. 

 

 Utökat färdtjänstområde 

 De kommuner som tidigare eller nu i samband med kollektivtrafikens nya zonindelning har 

fattat beslut om att färdtjänstområdet är hela Västra Götalandsregionen är; Trollhättan, 

Vänersborg, Sotenäs, Tanum, Orust, Tjörn, Mark, Bollebygd, Ale, Alingsås, Falköping, 

Grästorp, Gullspång 
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Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter för färdtjänst 
medför ändring av punkterna 2, 6 och 9 i nuvarande ”Avgifter och 
regler för färdtjänst” 
Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 
Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter enligt förslag Nr 2, förslag Nr 3 samt förslag Nr 
4 innebär ändring av punkt 2 och punkt 6 samt punkt 9 i ”Avgift och regler för färdtjänst”. För 
nuvarande lydelse se bilaga 2. 
 
2 Omfattning  
Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning än att resan 

får ske inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland. Den som beviljas färdtjänstresor 

kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses resa till och från förvärvsarbete, till och från 

utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till 

och från daglig verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL  

(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter.  

Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten. Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och 

folkbokförd i Uddevalla kommun kan beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun.  

 
6 Medresenär  
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär medföljer skall 
uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger samma avgift som den 
färdtjänstberättigade. 
 
9 Avgifter 
Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning. 

Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna per 

kommunzon är: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två kommunzoner- 106 kr, resa i tre 

kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i fem kommunzoner – 238 kr, resa 

i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 324 kr, resa i åtta kommunzoner - 367 kr 

och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag 

på 15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka. För 

den som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 50 % egenavgift enligt samma 

regel. För enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift som för färdtjänstresa. 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i ddevallas färdtjänstområde är 

10 kr/km med en minimiavgift om 65 kr. Avser av färdtjänsthandläggare beviljad enstaka resa 

med så kallad RIAK-kupong, i enlighet med sista meningen under punkt 2 Omfattning, där 

Uddevalla kommun debiterar den enskilde i efterskott. 

Egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av Västtrafiks pris för 

periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 

795 kr). 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  
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Bilaga 1  

Förslag presenterade av den så kallade Framtidsgruppen 
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik (arbetsgruppen kallad för ”framtidsgruppen”), har utarbetat ett förslag till en ny 

gemensam beräkningsmodell för egenavgifter inom färdtjänst.  

 

Förslagen från framtidsgruppen presenteras i denna bilaga eftersom effekterna av förslagen har 

beräknats och presenterats under beredningen av ärendet inom socialtjänsten.  Egenavgifterna för 

färdtjänst föreslås inte förändras enligt förslag Nr 1 till avståndsbaserad taxa. 

 

Förslag Nr 1 till avståndsbaserad ny egenavgift till för färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd 

 
Förslaget har utarbetats av ”framtidsgruppen” i enlighet med avtalet mellan kommunerna och 

Västtrafik som anger att parterna ska sträva mot harmonisering av regelverken. Förslaget innebär en 

ny beräkningsmodell där egenavgiften beräknas på hur lång resan är mätt i kilometer i stället för vilka 

kommuner, zoner, som resan sker emellan. Avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst föreslås med 

en startavgift på 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.  

Systemet med avståndsbaserad avgift anses av gruppen vara mer rättvist och följa 

transportkostnaden mer exakt. Gruppen anser vidare att det är enkelt att förstå för den enskilde 

tillståndshavaren och ett hållbart sätt att räkna fram egenavgiften då modellen inte påverkas av 

framtida förändringar i den allmänna kollektivtrafiken.  

Förslaget innebär att en färdtjänstresa inom Uddevalla kommun skulle komma att variera från 50 kr 

till 131 kr jämfört med dagens egenavgift på 60 kr Beräkningen baseras på resandet år 2019 då 

resornas längd var mellan 1 km - 27 km.   

Resorna som avser färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd sker till 93% inom Uddevalla 

kommun som beskrivits ovan. Av de resor som sker inom kommunen är 71% upp tom 10 km i 

avstånd och 79% av resorna inom kommunen är upp tom 13 km. De 79% av resorna skulle få lägre 

egenavgift, på mellan 50 kr och 59 kr att jämföra med dagens avgift på 60 kr med arbetsgruppens 

förslag Nr 1. För de resterande 21% av resorna inom Uddevalla kommun, 2 451 enkelresor, skulle 

egenavgift bli högre, 62 kr-131 kr per resa i stället för dagens 60 kr per resa, enligt förslag Nr 1.  

Antalet resor och resornas längs i km beräknade efter resandet under 2019. 
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I tabellen nedan beskrivs nuvarande egenavgifter för färdtjänstresor inom Uddevalla kommun och 

vad egenavgiften skulle bli för den enskilde enligt arbetsgruppens förslag Nr 1. 

 

För resor från och till kommuner inom färdtjänstområdet skulle egenavgiften komma att variera från 

50 kr till 224 kr beroende på resornas längd som var mellan 10 km – 68 km under år 2019. Nuvarande 

egenavgift varierar mellan 102 kr-144 kr för resa till/från kommun inom färdtjänstområdet.  

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 
färdtjänstområdet 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 1, 
avståndsbaserad 

egenavgift 

Baspris+15% 50 kr+3kr/ km 
(efter 2019 års 

resande) 

Uddevalla 60 kr 50 - 131 kr 

Färgelanda  102 kr 74 - 173 kr 

Orust  102 kr 107 - 173 kr 

Lysekil 102 kr 71 - 218 kr 

Vänersborg  102 kr 71 - 191 kr 

Trollhättan  144 kr 83 - 224 kr 

Munkedal  102 kr 50 - 188 kr 

Stenungsund  102 kr 65 - 179 kr 

Lilla Edet  102 kr 80 - 179 kr 

 

”Framtidsgruppen” föreslår vidare att även egenavgiften inom det utökade färdtjänstområdet ska 

vara avståndsbaserad med samma konstruktion, startavgift på 50 kr de första 10 kilometrarna och 

därefter 3 kr/kilometer, som föreslås för resor inom nuvarande färdtjänstområde. 

 

Jämförelse mellan nuvarande 
egenavgifter färdtjänst för resa 
på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd och 
avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1                                                 
För resor inom Uddevalla 
kommun        
Resans längd (efter 2019 års 
resande) 

Antal 
enkel-
resor 

Procentuell 
andel av 
antalet 
enkelresor 
inom 
kommunen 

Nuvarande 
zontaxa 
Baspris+15% 

Antal km 
över 10 
km - att 
beräkna 3 
kr /km på - 
utöver 
startavgiften 
på 50 kr för 
de första 10 
km av resan             
(efter 2019 
års resande) 

Förslag Nr 1 
avståndsbaserad 
egenavgift                  
50 kr+3kr/ km      
(efter 2019 års 
resande) 

Skillnad i 
egenavgift i kr 
mot nuvarande 
egenavgift/resa   
Minustecken 
betyder att 
resan får lägre 
egenavgift enligt 
Förslag Nr 1 än 
enligt nuvarande 
system 

Uddevalla bom Antal, ingen 
egenavgift 270 2% 0 kr 0 0 kr 0 kr 

Uddevalla under 10 km inom ett 
"planetområde" Antal 416 4% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Uddevalla 1 - 10 km Antal 7 635 65% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Antal resor 2019 11-13 km 993 8% 60 kr 1 - 3 53 - 59 kr -1 till -7 kr 

Andel resor 2019 14-27 km 2 451 21% 60 kr 4 - 17 62 - 131 kr +2 till +71 kr 

Summa 11 765 100%         
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I tabellen nedan jämförs nuvarande egenavgift, enligt regelverket för riksfärdtjänst, för resor inom 

Västra Götaland men utanför nuvarande färdtjänstområde med egenavgiften enligt förslag Nr 2 och 

”framtidsgruppens” förslag till avståndsbaserad taxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor från/till Uddevalla 
och 

Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde- 
med riksfärdtjänst 
år 2019.                        

Egenavgift för 
den enskilde 
per resa med 
nuvarande 
avgift för 
riksfärdtjänst 

Egenavgift för den 
enskilde per resa 
enligt 
”framtidsgruppens” 
förslag till 
avståndsbaserad 
taxa                           
(50 kr för första 10 
km och därefter 3 
kr/km) 
Förslag Nr 1 

Egenavgift för den 
enskilde, med 
utökad 
färdtjänstområde, 
per resa enligt 
förslag om ny 
"Uddevalla-
modell"   med  
kommunzons 
indelning         
Förslag Nr 2 

Göteborg 56 st 105 kr 260 kr 195 kr 

Herrljunga 8 st 105 kr 305 kr 281 kr 

Härryda 5 st 130 kr 335 kr 238 kr 

Kungälv 2 st 105 kr 215 kr 144 kr 

Mark 2 st 165 kr 440 kr 281 kr 

Mellerud 6 st 105 kr 230 kr 152 kr 

Sotenäs 26 st 105 kr 194 kr 152 kr 

Tanum 2 st 105 kr 212 kr 144 kr 

Tranemo 2 st 220 kr 575 kr 324 kr 

Åmål 2 st  130 kr 359 kr 185 kr 

Summa resor  111 st       
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Konsekvensbeskrivning för kommunens intäkter av ”framtidsgruppens” förslag Nr 1 jämfört 

med nuvarande regler och avgifter och jämfört med socialtjänstens förslag Nr 2 

 

Summa egenavgifter för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. Beräkning av intäkt till kommunen för en 
resenär per resa, beräknat efter 2019 års resande. 

Intäkt för egenavgift 
för resa inom 

Uddevalla kommun, 
eller för resa mellan 
Uddevalla till/från 

kommun i 
färdtjänstområdet 

Antal 
resor 
(efter 

resande 
år 2019) 

Intäkt till 
kommunen 

för 
nuvarande 

zontaxa 
baspris +15%.        

    Kr per år 
 

 

Intäkt till 
kommunen för 
förslag enligt 

”framtidsgruppen” 
förslag Nr 1 

avståndsbaserad 
egenavgift, 50kr 

för de första 10 km 
+3kr/ km därefter.                     

Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande taxa 

och förslag enligt 
”framtidsgruppen” 

förslag Nr 1 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 2 
zontaxa enligt ny 
Uddevallamodell.     
Varje kommun är 

en avgiftszon.                   
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 
förslag    

Nr 2 

Uddevalla 11 765 689 700 kr 658 186 kr -31 514 kr 741 195 kr 51 495 kr 

Färgelanda  54 5 508 kr 5 973 kr 465 kr 5 724 kr 216 kr 

Orust  114 11 628 kr 13 158 kr 1 530 kr 12 084 kr 456 kr 

Lysekil 169 17 238 kr 23 279 kr 6 041 kr 17 914 kr 676 kr 

Vänersborg  83 8 466 kr 9 634 kr 1 168 kr 8 798 kr 332 kr 

Trollhättan  225 32 400 kr 26 097 kr -6 303 kr 34 200 kr 1 800 kr 

Munkedal  199 20 298 kr 21 827 kr 1 529 kr 21 094 kr 796 kr 

Stenungsund  66 6 732 kr 7 401 kr 669 kr 6 996 kr 264 kr 

Lilla Edet  21 2 142 kr 2 811 kr 669 kr 2 226 kr 84 kr 

Annan kommun 4           

Summa, kr 12 700 794 112 kr 768 366 kr -25 746 kr 850 231 kr 56 119 kr 

 

Sammanställningen visar att med ”framtidsgruppens” förslag skulle kommunens intäkter minska med 

ca 26 000 kr i jämförelse med intäkterna enligt nu gällande egenavgifter för resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd. Det gäller framför allt för resor inom den egna kommunen eftersom förslaget 

innebär att egenavgiften sänks från 60 kr per resa till 50 kr per resa för 71% av resorna inom 

Uddevalla kommun. För förslag Nr 2 skulle intäkterna öka med ca 56 000 kr till följd av den 

uppräkning som föreslås som i samband med ny zontaxa. För resa inom Uddevalla kommun föreslås 

egenavgiften för den enskilde öka från 60 kr per resa till 63 kr per resa i förslag Nr 1. 
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Förslag Nr 2 innebär också ett förslag om att färdtjänstområdet ska utökas till att omfatta samtliga 

kommuner i Västra Götaland. Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter 

påverkas om egenavgiften skulle förändras från avgift enligt Förordningen om egenavgift för 

riksfärdtjänst till egenavgift enligt ”framtidsgruppens” förslag Nr 1 jämfört med socialtjänstens 

förslag Nr 2. 

 

Resor från/till 

Uddevalla och…. 

Antal resor inom 

västra Götaland- 

men utanför 

färdtjänstområdet-  

med riksfärdtjänst år 

2019.                       

Avståndet beräknat 

på de utförda 

resorna under 2019 

Intäkt för 

kommunen 

med nuvarande 

taxa för 

riksfärdtjänst 

Intäkt för 

kommunen med 

avstånds-baserad 

taxa för resor i 

utökat 

färdtjänstområde 

Västra Götaland, 

förslag Nr 1 

Intäkt för 

kommunen  enligt 

förslag om ny 

"Uddevalla-

modell" med nya 

kommunzons 

indelningen, i 

utökat 

färdtjänstområde 

Västra Götaland 

förslag Nr 2 

Göteborg 56 st 5 880 kr 14 560 kr 10 920 kr 

Herrljunga 8 st 840 kr 2 440 kr 2 248 kr 

Härryda 5 st 650 kr 1 675 kr 1 190 kr 

Kungälv 2 st 210 kr 430 kr 288 kr 

Mark 2 st 330 kr 880 kr 562 kr 

Mellerud 6 st 630 kr 1 380 kr 912 kr 

Sotenäs 26 st 2 730 kr 5 044 kr 3 952 kr 

Tanum 2 st 210 kr 424 kr 288 kr 

Tranemo 2 st 440 kr 1 150 kr 648 kr 

Åmål 2 st  260 kr 718 kr 370 kr 

Summa resor  111 st 12 180 kr 28 701 kr 21 378 kr 
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Utdrag ur Uddevallas författningssamling (UaFS): 

 

UaFS 

Blad 1 

AVGIFT OCH REGLER FÖR FÄRDTJÄNST 

Antagna av kommunfullmäktige den 16 september 2009, § 186 samt av 

socialnämnden den 18 juni 2009 § 88, med tillägg den 11 november 2009, § 244, 

kommunfullmäktige den 12 juni 2001, § 79 och socialnämnden den 28 mars 

2001, § 81 att gälla från den 1 augusti 2001 med ändring den 27 mars 2002, § 90 

och den 29 november 2002, § 353 att gälla från den 1 januari 2003 (tidigare 

beslut antagna av kommunfullmäktige den 7 december 1999, § 182) 

 

1 Allmänna förutsättningar för färdtjänst 

Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. 

Lagen kompletteras med nedanstående kommunala regler. 

 

(Förslag till förändring i punkt 2 Omfattning. Nuvarande lydelse som föreslås 

upphöra är överstruken– förslag på ny lydelse skriven i fetstil och kursiverad. 

Nuvarande lydelse som ska fortsätta att gälla är oförändrad svart text) 

2 Omfattning  

Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning 

än att resan får ske inom/mellan Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, 

Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

 

Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan 

begränsning  

än att resan får ske inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland. 

 

Den som beviljas färdtjänstresor kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses 

resa till och från förvärvsarbete, till och från utbildning som ger rätt till statligt 

studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till och från daglig 

verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL 

(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter. 

Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten. 

Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och folkbokförd i Uddevalla kommun kan 

beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun. 

 

3 Tillstånd 

Beslut om tillstånd skall innehålla 

– Giltighetstid 

– Om ledsagning omfattas 

– De villkor/begränsning som i övrigt bedöms behövliga 

 

4 Beställning och samåkning 

Beställning av färdtjänst sker enligt kommunens anvisningar. 

Samåkning gäller för färdtjänst. 

På grund av att resan samordnas, kan chauffören inte stanna och vänta medan ett 

ärende uträttas. Skall ett ärende uträttas, måste den fortsatta resan beställas som en 

ny resa. 
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5 Ledsagare 

Om resenär behöver mer hjälp under själva resan än vad som kan ges av chauffören 

kan resenären beviljas tillstånd att medföra ledsagare. Ledsagaren erlägger ingen 

egenavgift. Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex. 

vistelsen vid resmålet. Ledsagare skall stiga på och av på samma adress som 

tillståndsinnehavaren. Den som själv har färdtjänsttillstånd kan inte vara ledsagare, 

utan åker med som medresenär. Rätt till ledsagare under resan innebär ingen 

skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare. 

 

(Nuvarande lydelse som föreslås upphöra – förslag på ny punkt 6 Medresenär se 

nedan) 

6 Medresenär 

Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär 

medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger normalt 

samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresande barn t.o.m. 6 år erlägger 

ingen egenavgift. (Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av resenären.) 

Medresande barn, 7-16 år erlägger halv egenavgift. Medresande barns ålder skall 

uppges vid beställning av resan. Medresande barn har rätt att medfölja i mån av plats 

i anvisat fordon. 

 

6 Medresenär (Förslag på ny punkt 6 Medresenär) 
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär  
medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger  
samma avgift som den färdtjänstberättigade. 
 

7 Bagage 

Utöver förflyttningshjälpmedel får bagage medföras upp till 2 väskor/kassar per 

person. 

 

8 Förflyttningshjälpmedel 

Förflyttningshjälpmedel såsom rollator och rullstol får medföras vid resa. Kan man ej 

förflytta sig från rullstol till bilsäte, utan måste färdas sittande i rullstol, föreligger 

rätt att färdas i specialfordon. För att få färdas sittande i rullstol krävs att rullstolen är 

ordinerad som hjälpmedel samt att den är godkänd att sitta i under resa. 

 

(Nuvarande lydelse som föreslås upphöra – förslag på ny punkt 9 Avgifter se 

nedan) 

9 Avgifter   

Egenavgiften för färdtjänstresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 15 

procent. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 

15 procent. Den som har regelbundna arbetsresor 3-5 dagar per vecka kan beviljas en 

fast egenavgift motsvarande kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1- 

2 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 50 % av 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. Samtliga avgifter avrundas till hela krontal. 

Egenavgiften för färdtjänstresa i kommun som inte ingår i Uddevallas 

färdtjänstområde och där Uddevalla debiterar den enskilda i efterskott, skall vara 8 

kr/km med ett minimibelopp om 30 kr. 

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften. 
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9 Avgifter (Förslag på ny punkt 9 Avgifter) 

Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är 

en avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning. 

Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna 

per kommunzon är: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två kommunzoner- 106 kr, resa 

i tre kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i fem 

kommunzoner – 238 kr, resa i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 

324 kr, resa i åtta kommunzoner - 367 kr och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med 

ett påslag på 15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 

5 dagar per vecka. För den som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 

50 % egenavgift enligt samma regel. För enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift 

som för färdtjänstresa. 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i 

Uddevallas färdtjänstområde är 10 kr/km med en minimiavgift om 65 kr.  Avser av 

färdtjänsthandläggare beviljad enstaka resa med så kallad RIAK-kupong, i enlighet med 

sista meningen under punkt 2 Omfattning, där Uddevalla kommun debiterar den 

enskilde i efterskott. 

Egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av 

Västtrafiks pris för periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 

2021 är avgiften för den biljetten 795 kr). 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  

 

10 Tillämpningsanvisningar 

Socialnämnden äger rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser 
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 

Telefon 0522-69 70 48 
maria.kullander@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 

dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 

ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 

på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 

kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra 

integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck”.  

 

Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 

uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 

mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 

uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 

mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anta de tre föreslagna uppdragen.  

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns strategiska dokument, plan integration 2030 har som målbild att 

förbättra integrationen, genom att minska segregationen och förbygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga strategiska ställningstaganden i plan 

Integration 2030 är: 

 

Boende och Trygghet 

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 

av kriminalitet. 
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Arbete och Studier 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

 

Demokrati 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och 

medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 

Socialnämnden föreslås att prioritera två av de nio strategiska ställningstagandena för 

perioden 2021–2022, med två uppdrag knutet till ”Stärka barn och ungas möjligheter till 

en bra start i livet” och ett uppdrag till ”Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck 

ska förebyggas och bekämpas”. 

 

Föreslagna uppdrag beskrivs enligt tabell nedan: 

Namn och 

beskrivning 

av det 

politiska 

uppdraget 

Syfte med det 

politiska 

uppdraget? 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? 

Ansvarig funktion 

och eller/sektion/ 

enhet/avdelning 

Kostnad/inom 

ram eller om 

kostnaden 

kommer att lyftas 

inom ordinarie 

budget och 

planeringsprocess 

Område: 

arbete och 

studier 

Stärka barn och 

ungas möjligheter 

till en bra start i livet 

   

Uppdrag 1: Tidiga samordnade 

insatser, TSI, starta 

och verkställa det 

gemensamma 

uppdraget med tidiga 

samordnande 

insatser tillsammans 

med Bun. 

3-årig plan för 

verksamhetsupp-

följning finns och 

verksamheten 

kommer att redo-

visas enligt antagen 

modell, ev. följe-

forskning kommer 

också att ske 

 

Socialtjänsten, 

Förebyggande 

enheten 

Inom beslutad ram 

Uppdrag 2: Jämlikt föräldrastöd Ett treårigt projekt 

med medel från 

HPR och som 

kommer att följas 

Socialtjänsten, 

Förebyggande 

enheten 

Inom beslutad ram 
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upp enligt antagen 

plan. 

Område: 

demokrati 

 

Hedersrelaterat våld 

och förtryck ska 

förebyggas och 

bekämpas 

   

Uppdrag 3: Säkerställa 

kompetensen kring 

aktuell lagstiftning 

och dess tillämpning 

All personal med 

myndighets-

utövning har fått 

adekvat utbildning 

inom heders-

relaterat våld och 

förtryck  

Socialtjänsten, 

sektionen för barn 

och unga 

Inom beslutad ram 

Beskrivning av uppdrag 1 

Syfte – Syftet med projektet är att nå barn och unga i riskzon för socialt utanförskap i 

ett tidigt skede genom att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan där nya 

arbetssätt som ökar förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan och trygga 

uppväxtvillkor skapas. 

 

Mål – Projektet har ett övergripande mål samt tre projektmål som formuleras som 

projektmål. 

Övergripande mål: 

Ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och tryggare uppväxtvillkor för de barn 

och unga som blir föremål för insatsen. För att nå det övergripande målet behöver ett 

nytt arbetssätt och en organisation kring detta utvecklas, där socialtjänsten och barn- 

och utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp i ett tidigt 

skede med förebyggande och anpassade insatser. Viktiga projektmål är att utveckla 

organisation, arbetssätt och arbetsmetoder för detta.  

 

Projektmål  

1) Utveckla förvaltningsövergripande organisation och samarbete för att möta 

verksamheternas behov av ledning och stöd i arbete med barn och unga i riskzonen och 

för att utveckla kommunens arbete mot ökad måluppfyllelse och trygga uppväxtvillkor. 

 

2) Utveckla nya arbetssätt genom mobilt resursteam som arbetar tvärprofessionellt och 

förvaltningsövergripande under ledning av en förvaltningsövergripande organisation. 

 

3) Utveckla arbetsmetoder och strategier som tillämpas av mobilt resursteam för att 

tvärprofessionellt möta de hinder som finns inom elevers och familjers system för att nå 

måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor och samtidigt leder till ett lärande och 

en utveckling inom de sammanhang och enheter som teamet verkar (basen i 

verksamheterna). 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

4(5) 

2021-03-09 Dnr SN 2021/00062 

  

 

 

 

 

Projektet kommer att följas upp och kvalitetssäkras genom metoden Systematisk 

uppföljning. Då projektet fokuserar på att bygga upp en förvaltningsövergripande 

organisation och utveckla nya arbetssätt, metoder och strategier för att på sikt nå det 

övergripande målet kommer uppföljningen att fokusera på process- såväl som 

effektmål. En plan för uppföljning och utvärdering ska tas fram. Planen kommer utgå 

från förväntat resultat och kommunala effekter på kort och lång sikt.  Framtida 

uppföljning kommer även att innehålla ett socioekonomiskt perspektiv. 

Beskrivning uppdrag 2. 

Vid årsskiftet 2020/2021 startades ett 3-årigt förvaltningsövergripande projekt 

finansierat av Hälsopolitiska rådet. Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten 

samt Kommunledningskontoret driver tillsammans projektet vars övergripande mål är 

att skapa en förvaltnings-övergripande samsyn kring föräldraskapsstöd för utrikesfödda 

samt att verka för att utrikesfödda föräldrar upplever en större känsla av delaktighet, 

egenmakt och kontroll över sin och familjens situation. 

 

Projektet har två konkreta projektmål: 

 Implementering av kommunal brobyggarfunktion med syfte att minska 

avståndet mellan kommunala verksamheter och utrikesfödda föräldrar. 

 Skapandet av en ”Röd tråd” av föräldraskapsstöd riktat till barnets olika åldrar 

0–18 år, så att alla utrikesfödda föräldrar i Uddevalla ska ha möjlighet och 

tillgång till föräldrastöd i grupp. 

Beskrivning uppdrag 3 

I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) är socialtjänstens 

myndighetsutövning en central del utifrån att den har som uppgift att ingripa och skydda 

våldsutsatta. Arbetet är till större delen lagstyrt och utifrån nationell kartläggning 

framgår att det är av stor vikt att det säkerställs att verksamheten har en god kunskap om 

aktuell lagstiftning och dess tillämpning i arbetet. För att säkerställa att verksamheten 

har den kompetens som krävs kommer utbildning i HRVF bli en del, tillsammans med 

VIN, våld i nära relation, av det obligatoriska utbildningsprogram som Individ och 

familjeomsorgen har. 

 

Uppföljning sker genom kontroll av genomförd utbildning eller inte. 

 

 

 

Roger Granat Maria Kullander 

Socialchef Avdelningschef 
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Skickas till 

Ledningsgruppen 

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 
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 2021-03-10 Dnr:  SN 2021/00062 

Socialtjänsten 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg Postadress Besöksadress Telefon 

 45130  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

 

Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 

Kort beskrivning av arbete för integration inom Sektionen för barn och unga, 

förebyggande/familjestödsenheten (Sammantaget finns mer arbete inom sektionen 

inom området, detta dokument avser främst Förebyggande enheten).  

Exempel på pågående arbete som kopplas till strategierna i Plan integration 2030: 

Boende och trygghet: 

 Alla ska kunna känna sig trygga, siktar mot nolltolerans av kriminalitet 

Enhetschef (EC) på Förebyggandeenheten är en av representanterna i BRÅ 

(brottsförebyggande rådet) där ovan fråga är en av huvudfrågorna. 

Fältsekreterarna samverkar med KULF, polis, kyrkan, föreningar, vaktbolag m.fl. 

gällande tryggare miljö i centrum samt Dalaberg. 

Fältenhetens uppsökande arbete är riktat till att fånga upp ungdomar som har eller 

riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. 

Förebyggandeenheten är en del i KF:s uppdrag att arbeta för barn och unga på 

Tureborg, vilket kommer verka förebyggande gällande många olika delar där 

kriminalitet är en av dem.  

Tillståndsenheten gör grundliga utredningar vid ansökningar av tillstånd att sälja 

alkohol och tobak i syfte att motverka att kriminella nätverk tar sig in på 

marknaden i Uddevalla eller att bulvanverksamheter (i samma syfte) förekommer. 

Arbete och studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

 Alla skall ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid skall förkortas 

Förebyggandeenheten ingår i ett utvecklingsprojekt med ett sammanhållet 

föräldraskapsstöd i samverkan med BUN och AMA. Medel från HPR är beviljat 

för detta under 3 år. 

Barn och unga skall få rätt förutsättningar och där är en viktig del att 

kunskapshöja deras föräldrar samt ge verktyg och erbjuda stöd. Ett viktigt fokus 

är språket vilket i sin tur ger bättre förutsättningar att klara skolan. Flertalet 

verksamheter inom förebyggandeenheten är involverade i detta projekt. 
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Föräldraresursens arbete riktat till föräldrar med invandrarbakgrund är en del av 

ovanstående projekt, men Föräldraresursen arbetar även med andra insatser 

utanför nämnda projekts ramar. Föräldraresursen arbetar även på individnivå och i 

tät samverkan med AMA och föreningarna på Dalaberg. Allt i syfte att ge 

föräldrar stöd i sitt föräldraskap så att barn och unga får möjlighet till en bra start i 

livet. 

Fältarnas och Föräldraresursens samverkansarbete ihop med skolan syftar också 

till ovan nämnda punkter. Ett strukturerat samverkansarbete riktat till familjen där 

Föräldraresursen arbetar med föräldrarna och fältarna med barnet/ungdomen och 

skolan med att rätt stöd och förutsättningar skall finnas i skolan. 

Öppna Förskolan (ÖF) Dalaberg- familjecentral möter familjer i behov av stöd på 

både individ- grupp- och strukturell nivå. Många av familjerna är från andra 

länder och fokus för verksamheten är bl.a. föräldraskapsstöd, etablering, 

integration, vikten av språket, Hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF). 

Dalabergs ÖF har en SFI grupp i samverkan med vuxenutbildningen. En 

gruppverksamhet som riktar sig till kvinnor som är föräldralediga och som inte 

har rätt till SFI (och som ofta lever isolerade och utan språket) ges möjlighet att 

läsa svenska 1g/v.  

Demokrati: 

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 

bekämpas 

Arbete med medel från Delmos för att kunskapshöja all personal kring frågan. 

Familjestödsenheten har arbetat fram metoder för att arbeta med biståndsbedömda 

insatser riktat till HRVF. Detta arbete kommer fortsätta. 

Fält har gruppverksamhet tillsammans med KULF på Dalabergs fritidsgård 1g/v. 

Gruppen är riktad till flickor boende i området. Barnkonventionen, rätten till ditt 

liv, svenska lagar och regler är inslag som diskuteras. 

Fält har gruppverksamhet gällande HRVF riktad till mellanstadiebarn på 

Hovhultskolan. Både flickor och pojkar. 

Även här kommer ett sammanhållet föräldraskapsstöd in. HRVF diskuteras på 

föräldraträffarna. 

Verksamheter från förebyggande enheten deltar kontinuerligt på mamma- 

pappaträffarna på mötesplats Dalaberg. 
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Fälts arbete riktas till stor del till våra 3 utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, 

Tureborg). Där möter de många familjer från andra länder och HRVF blir en 

naturlig del i arbetet. 

Personalen på ÖF Dalaberg och Kungstorget samt familjeförskolan har hög 

kunskap och HRVF och arbetar förebyggande gällande detta i alla sina öppna 

grupper och även i vissa riktade grupper.  
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Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

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

 

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Sammanfattning 

Ett beslut har inkommit från Fyrbodals kommunalförbund gällande 

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk 

och beroende. Inriktningsdokumentet har tagits fram inom ramen för den 

länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018 – 2020. Fyrbodals direktion 

beslutade 2020-05-07 att rekommendera kommunerna att fatta beslut om 

inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk 

och beroende. Socialtjänsten ställer sig positiv till framtaget inriktningsdokument.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04. 

Sammanträdesprotokoll Fyrbodals förbundsdirektion 2020-05-07.  

Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland, 

Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 som är gemensam för Västra 

Götaland har det funnits ett uppdrag att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument 

för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västragötalandsregionen 

och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete. Verksamheter som omfattas är primär- 

och specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän 

kan bjudas in i samverkansavtal vid behov. 
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Inriktningsdokument utgör gemensam grund för kommunernas och VGR: s 

organiserade integrerade arbete och belyser struktur och innehåll som behöver beaktas 

när ett integrerat arbete ska organiseras. Dokumentet ska vara ett stöd vid uppbyggnad 

eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. Målgrupp för är personer i 

alla åldrar med sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende när behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen. 

 

Inriktningsdokumentet avgränsas till den samverkan som är organiserad, integrerad och 

avtalad och tar inte ställning till samverkansformer som inte stöds av skriftliga 

avtal/överenskommelser, vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra 

Götaland, benämningar/namn på integrerade arbeten eller vilken ekonomisk fördelning, 

i termer av kronor eller procent, som ska göras i olika former av organiserat integrerat 

arbete. 

 

Bedömning görs att socialnämnden ska godkänna Inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 

personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende då det ger bra stöd och vägledning 

vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan kommunerna och 

regionen.  

 

Då det varit en otydlighet i hanteringen av dokument från remissinstansens sida har det 

inneburit att ärendehanteringen blivit fördröjd i ett flertal kommuner. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har bedömt att de ej behöver fatta beslut i ärendet. Bedömning 

har därefter gjorts att ärendet kan handläggas och beslutas av socialnämnden.  

 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Ledningsgruppen 
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Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen 

anträdesdatum: 2020-05-07 
Diarienummer: 2020-1031 

Paragrafer: 18-33 
Sida 5 (22) 

Ärende från Västkom: Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan VGR

kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 har förslag till 

gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende tagits fram. 

( Dokumentet riktar sig tillledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommuner i 

länet med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då 

den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska 

( 
vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Ärendet föredrogs av Titt i Andersson, teamchef välfärdsutveckling. 

Handlingar bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar 

Att rekommendera kommunerna att fatta beslut om inriktningsdokument för organiserat integrerat 

arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende. 

Beslutet expedieras till: 

Fyrbodals medlemskommuner 

Utdragsbestyrkande: 

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt 

Moselgatan 2 • BoK 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522 • 44 08 20 • kansll@fyrbadal.se • www.fyrbodal.se 

(' l ; _ ... ,!\l ~- :13 t' o _J: .f. 4 ... , "1 ~)r· , , J v v .. 



r 
\ 

Fyrboda l 
f "'~~' 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Ersättare, digitalt närvarande: 

Fyrbodals kommunalförbund: 

Övriga deltagare: 

Underskrifter: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Justerare: 

-------~~-·io~uN' 
\uDD ~V1f.:nl~n stodshuset 

' 5oCI0 ,,o 

2020 -os- o s 
' -

'ffiorloor. 
rioriep\onb. _j 

L 

Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2020-05-07 
Diarienummer: 2020-1031 

Paragrafer: 18-33 
Sida 1 (22) 

Sotenäs symbioscenter/Teams kl 09.00-9.30, 11.00-15.30 

Stig Bertilsson, Bengtsfors 

Tobias Bernhardsson, Färgelanda 
Morgan E Andersson, Mellerud (§§34-47) 
Anders Arnell, Orust 

Martin Carling, Dals-Ed 
Jan-Olof Johansson, Lysekil 
Jan Hognert, Munkedal 
Mats Abrahamsson, Sotenäs 
Liselotte Fröjd, Tanum Kent Hansson, Strömstad 

Paul Åkerlund, THN (§§34-48) 
Christer Hasslebäck, UA 
Benny Augustsson, Vänersborg 
Michael Karlsson (s), Åmål (§§38-40) 

Per Eriksson, Bengtstors 
Ulla Börjesson, Färgelanda 
Michael Mellby, Mellerud (§§34-48) 
Lars Larsson, Orust (§§38-40) 
Lars Tysklind, Strömstad (§§38-40) 
Monica Hanson, THN (§§34-48) 

Jeanette Lämmel 
Helen Tisell 
Morgan Ahlberg 
Karin stenlund (§§38-40) 

Kristina Jonäng, VGR (§§38-40) 
Martin Elofsson, VGR (§§38-40) 
Ulrika Frick, VGR (§§38-40) 
Helena Holmgren, VGR (§§38-40) 
Lise Nordin, VGR (§§38-40) 

Svante Sjöstedt, lst (§§38-40) 
Maria Andersson, VGR (§§38-40) 
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Peter Eriksson, THN 
Ingemar Samuelsson, UA 
Gunnar Lidell, Vänersborg 

Per-Erik Norlin, Dals-Ed 
Ronald Rombrandt, Lysekil 
Lisa Kettil, Munkedal 
Bedros Clcek, THN 

Anna-Lena Heydar, UA 

Carina Ericson 
Titti Andersson 

Anna Lärk Stählberg 
Henrik Erlandsson (§46) 

Max Falck, VGR (§§38-40) 
Aako Raaofi, VGR (§§38-40) 
Bijan Zainah, VGR (§§38-40) 
Egon Frid, KTN (§§38-40) 

Llsbeth Schultze, Lst (§§38-40) 
Leif Magnusson, VGR (§§38-40) 

Utdragsbestyrl<ande: . 
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Fyrbodals kommunalförbund- 14 kommuner sarnarbetar för tillväxt 
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Tjänsteskrivelse 
2020-04-09 

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om 
inriktningsdokument får organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen får personer med psykisk ohälsa, missbruk 

och beroende. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen får den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 har fårslag 
till gemensamt inriktningsdokument får organiserat integrerat arbete får personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. 

Dokumentet riktar sig tillledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommuner i länet med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring får organiserat 
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda 
huvudmännen. Dokumentet ska vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden 
samverkan mellan parterna. 

Bedömning och synpunkter 

Styrgrupp får handlingsplan psykisk hälsa och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har 
ställt sig bakom inriktningsdokumentet VästKoms styrelse har vid sitt sammanträde 24 mars 
fattat beslut om att ställa sig bakom inriktningsdokumentet och att rekommendera 
kommunalfårbunden att rekommendera kommunerna att fatta beslut om dokumentet. 

Koppling till mål 

Mål 7 - Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och 
omsorg. 

Ansvarig tjänsteperson 

Titti Andersson 
Teamchef Välfårdsutveckl in g 
Fyrbodals kommunalförbund 

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt 

Museigatan 2 • Box 305 • 45118 Uddevalla • Vxl 0522 • 44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se 
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Sammanfattning  
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och 

kommuner i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde individen har behov av 

samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras 

för att hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och 

innehåll som behöver beaktas;  

• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag  

• Organisation  

• Verksamhetens innehåll  

• Uppföljning och utvärdering  

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges 

på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam 

samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.   

Samverkansform  Organiserat integrerat arbete  

Styrning och 

ledning  

 Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten utifrån 

lagar, avtal och överenskommelser   

  
Ansvarsområde  

Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag  

Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan 

med individen i fokus  

Organisering av 

enheter  

 Integrerad 

mottagning  

  

 Mobila team  Mobila 

arbetsformer  
Digitala 

vårdformer och 

tjänster  

Oftast 

samlokaliserade 

eller ”vägg i 

vägg”  

Oftast 

samlokaliserade  
Varje  

huvudman  
utgår från sin 

egen  
mottagning,  
man samlas i 

aktivitet 

Inte nödvändigt 
att vara  

samlokaliserad   

  

Kompetens  
Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam 

teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt    

Arbetssätt  

 Exempel: Assertive Community Treatment (ACT),   

Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),   

Case Management, Vård och stödsamordning 

 Insatser   
 Samordnade, integrerade insatser från respektive huvudman  
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Inledning  
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till 

handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR 

och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och 

specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän 

kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.  

  

Syfte, mål och målgrupp    
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för 

kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska 

underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med 

sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när 

behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen.   

  

Organiserat integrerat arbete  
Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter 

förenas”.  

Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid. 

Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett 

integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid 

praktiskt utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.    

 

Avgränsning   
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande 

sätt att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser 

professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den 

samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad.  

Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till   

• samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser  

• vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland  

• benämningar/namn på integrerade arbeten  

• vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras 

i olika former av organiserat integrerat arbete.   

Likvärdighet  
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa 

och missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera 

platser i länet under samma namn exempelvis Mini-Maria eller socialmedicinska 

mottagningar bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och innehålla likvärdig 

vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar därmed upplevelsen 
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av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter behöver löpande 

kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och innehåll.   

 

 Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete  
  

 

   

1. Avtal/överenskommelse om samverkan   
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig, 

professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse 

om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och möjliggör uppföljning i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Parter  

Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om 

organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig 

instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i 

avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för 

att samverkan etableras och fungerar.    

 

Ansvarsfördelning   

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den 

avtalade verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom 

det egna ansvarsområdet och lagrummet.      

 

1 .  
Avtal/överens - 

kommelse 

2 .  
Organisation 

3 .  
Verksamhetens  

innehåll 

4 .  
Uppföljning/ 
utvärdering 
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Styrgrupp   

Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från 

respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma 

inriktning.   

Uppdrag   

I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende 

målgrupp och syfte. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa 

förändringar i omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i 

samverkan mellan parterna.   

 

Mål    

En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen.   

Personalresurser   

Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma 

överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje 

huvudman äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde. 

Personal ska vara väl förankrad i sin egen profession.   

Brukarinflytande    

Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för  

brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men 

också vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.    

 

Ekonomisk fördelning   

Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. 

Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna 

kostnader (främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal 

(gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material 

etc.).  

 

För organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har 

likartad organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella 

fördelningen vara likartad, exempelvis Mini-Maria, socialmedicinska mottagningar 

med flera.  

 

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman och bör tydliggöras i gemensamma 

rutiner. Rutiner för säkerhet ska finnas.  
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Patientsäkerhet 

Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp av respektive 

huvudman och gemensamt. Stöd för det finns i flera lagrum. 

 

Avvikelser och tvister    

I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå.  

 

Ändringar och tillägg i avtal 

I avtal/överenskommelse ska anges hur parterna ska agera om någon av, eller båda, 

huvudmännen avser förändra villkoren för verksamheten. 

 

 2. Organisation  

Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser   

Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det 

krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete. 

Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar 

utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen. 

Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt 

och samtidigt.    

Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering. 

Lokala förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt.  Exempel:   

• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar 

under samma tak och/eller inom mobila team.  

• En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i 

personalen har sin egen hemvist.   

• Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse 

att dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.   

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala 

samverkansformer.    

Ledning av det dagliga arbetet   

Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och 

finansiering för detta regleras i avtal/överenskommelse.  

Ansvarsgränser och rutiner   

Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme, 

hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika 

riktlinjer/rutiner som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara 

kända. Ett sådant viktigt område är dokumentation och journalföring. Samtycke till 

samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för att integrerat arbete ska 

kunna genomföras.  

https://lagen.nu/2009:400
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Teambaserat arbete   

I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har 

ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för 

båda huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett 

uttalat samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och 

kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal 

ges förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.   

  

3. Verksamhetens innehåll    

Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap    

Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen 

finns bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram 

(VIP).   

Kunskapsspridning    

I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från 

olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig 

kommunikation, gemensam utbildning och handledning.  

Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för 

utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna 

huvudmannens ansvar.   

  

Insatser anpassas till individens behov   

Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är 
viktigt att samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att 
individen får samtidiga insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till 
barn, vuxna och anhöriga/närstående. Det organiserade integrerade arbetet bör 
stärka och mobilisera personens möjlighet att vara delaktig i och påverka alla 
beslut, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa. 
Exempel på lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och 
stödsamordning.  Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser 
anpassas till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år bör 
vårdnadshavare involveras men under vissa förutsättningar råder underåriga 
individer själva både över sekretess och samtycke till insatser.   
 

4. Uppföljning och utvärdering  
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp utifrån respektive 

huvudmans lagstiftning. Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärdera både 

utifrån process och resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.   
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Utvecklingsområden   
Uppföljning av dokument 

Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till 

grund för eventuell revidering och utveckling. VästKom och Koncernkontoret VGR, 

ansvarar gemensamt för att en uppföljning sker senast 2023. Uppföljningen bör ta 

sikte på att analysera om det länsgemensamma inriktnings-dokument har nått syftet 

”att underlätta utveckling och kvalitetssäkring” i parternas arbete med integrerade 

arbetssätt. 

 
Samordning 
En fråga som diskuterats under arbetets gång och som lyfts av remissinstanser 
är frågan om länsgemensam samordning för sådant integrerat arbete som 
använder samma namn. Det handlar där om att likrikta organisation, 
verksamhetsinnehåll och ekonomisk fördelningsnyckel.   
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Bilaga 1 

Checklista      
 

      
  

Del  Underrubrik  Ansvar  Tid  

Avtal/ök   Nedtecknad avtal/överenskommelse        

  Ansvarsfördelning     

  Styrgrupp        

  Uppdrag          

  Mål       

   Personalresurser       

  Brukarinflytande       

  Fördelning av kostnader och medel        

 Arbetsmiljö   

  Patientsäkerhet     

    Avvikelse och tvist       

 Förändring av avtal   

Organisation    Form för arbetet; mottagning, mobilt, digitalt

   

    

  Ledning av det dagliga arbetet        

   Ansvarsgränser och rutiner       

  SIP - samtycke       

  Teambaserat arbete       

Verksamhetens  

innehåll     

Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser        

 Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt     

  Anpassning av insatser       

   Kunskapsspridning       

   Gemensam utbildning/metodstöd/handledning       

Uppföljning och 

utvärdering  

Process        

  Resultat         
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Bilaga 2 

Arbetsgrupp  
  

Västra Götalandsregionen   Kommuner  

Rose-Marie Sandberg  

Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs  

Sjukhus  

  

Dirk Vleugels  

Chefsläkare Närhälsan     

  

Ulf Sammels  

Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg   

   

Representant BUP, vakant     

  

Regionutvecklare Anna Karlsson   

  

Regionutvecklare Maria Sahlin   

(adjungerad sedan 19-02-13)    

Camilla Johansson  

Göteborgsregionen, Partille Kommun, 

Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och 

beroendeteamet   

Anita Intto  

Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans 

kommun, områdeschef, beroende 20+   

Patrik Ekman  

Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings 

kommun, Barn- och elevhälsa    

Agneta Kettil  

Boråsregionens kommunalförbund, 

Verksamhetschef IFO barn/unga    

Andreas Ericsson   

Göteborgs stad, planeringsledare   

(sedan 19-02-13)  

    

Processledare Västra Götalandsregionen    Processledare VästKom  

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa   Kerstin Söderlund, Skaraborgs 

kommunalförbund   

  

Brukarrepresentation   

Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG  

Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland  
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Sammanfattning 
 

Uddevalla drabbades av smittspridning av covid-19 med start under 

våren 2020, det lugnade sig något under sommaren, men den största 

allmänna smittspridning av Covid-19 bland befolkningen och våra 

brukare skedde under hösten och vintern. 

Från mars-2021 och under hela året har vi träffats i en krislednings-

grupp för att följa upp hur vi hur vi arbetar med Covid-19.   

Inom äldreomsorgen har det varit flera sjuka brukare samtidigt som 

det har varit flera sjuka medarbetare, vilket har bidragit till en mycket 

ansträngd situation.  

Patientsäkerhetsarbetet har under året haft fullt fokus på att minska 

smittspridning. Flera olika åtgärder har satts in på alla nivåer i organi-

sationen. Utbildningar i Basala hygienrutiner, Covid-19 rutiner och 

skyddsutrustning har genomförts för alla medarbetare och efterlevnad 

följs upp genom egenkontroller. Alla medarbetare och vikarier har 

under 2020 gått hygienutbildningar, vilket har varit ett krav.  

På grund av pandemin har en del andra utbildningar fått ställas in. 

Verksamheten har under 2020 haft ett stort fokus på patientsäkerhets-

frågor kopplat till Corona-pandemin för att säkerställa att alla delar 

arbetats med på ett säkert sätt. Arbetet har avsett risk-analyser och -

bedömningar och åtgärder för att skydda riskgrupper, säkerställa att 

vårdhygieniska riktlinjer efterföljs samt upprätta lokala rutiner för ut-

ökad provtagning för att minska smittspridning. Omställningen har 

inneburit att man funnit nya sätt att möta patienterna både utomhus 

och digitalt.  

Inför 2020 identifierades flera områden och processer att sätta  

särskilt fokus på inom patientsäkerhet. Under den pågående pandemin 

har inte alla mål funnits möjlighet att arbeta med, men dessa ligger 

kvar och kommer att arbetas med under år 2021. Några har man ändå 

delvis arbetat med. 

Dokumentation – införande av nytt system, kommer att införas under 

2021. Ökad patientsäkerhet och trygghet för personal genom säker 

dokumentation. Att kunna dokumentera vid rätt tid och på rätt plats 

har underlättats då all hälso-och sjukvårdspersonal fått egna bärbara 

datorer. 

Avvikelseprocessen, översyn av rutiner och arbetssätt och nytt system 

mot regionen har införts. Arbetet med uppföljning av avvikelser har 

förbättrats. 

Samordning – samverkan och individuella planer. SIP har utvecklats, 

och ett fortsatt arbete med att öka kvalitén på vården genom att utifrån 

individens perspektiv ge effektiv och säker vård och att rätt vård ges 

på rätt vårdnivå genom strukturerade bedömningar och säker inform-

ationsöverföring har arbetats med, men behöver utvecklas ytterligare.  

Förbättring av följsamheten för basala hygienrutiner har gjorts på alla 

enheter och mätning visar att vi förbättrat oss på alla nivåer. Vi kom-

mer fortsätta med dessa mätningar. 

Ett förtydligande angående egenvårdsprocessen har arbetats med un-

der år 2020. 
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 Processerna är påbörjade och några är avslutade, några allvarliga händelser 

har rapporterats under året, men efter utredning har man kommit fram till 

att det var beklagliga händelser som vi inte kunnat påverka. 

 Några händelser har uppmärksammats av anhöriga via klagomålshantering, 

två klagomål utreddes av IVO, men ledde inte till någon åtgärd. Inga all-

varliga händelser har anmälts till IVO. 

 Genom att kvalitetssäkra utvalda processer och rutiner utifrån gällande lag-

stiftning och lokala förutsättningar förväntas en hög patientsäkerhet och 

kostnadseffektivitet kunna uppnås. 

 

STRUKTUR  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  

Genom att fortlöpande kvalitetssäkra processer och rutiner samt granska verk-

samhetens insatser, säkerställa att vård och behandling bedöms, utförs och 

utvärderas på ett patientsäkert sätt. Patientsäkerhetsarbetet utformas utifrån 

gällande lagstiftning och kommunens övergripande ledningssystem för syste-

matiskt kvalitetsarbete. Ledningen för verksamheten ska med stöd av led-

ningssystemet styra verksamheten till ett systematiskt, metodiskt och process-

orienterat arbetssätt som kontinuerligt utvecklar kvalitét, säkerhet och kost-

nadseffektivitet. 

• Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården.  

• Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsätt-

ningar att en säker vård kan ges.  

• Kommunen har en gemensam värdegrund som beskrivs med orden, 

”Öppenhet, Respekt och Professionalitet”. Ett salutogent (hälsofräm-

jande) och rehabiliterande arbetssätt med den enskildes behov och 

delaktighet i centrum präglar verksamheterna.  

• Socialtjänstens vision är ”liv, lust och läge ger livskvalitet. 

• God arbetsmiljö och patientsäker samt personcentrerad vård integre-

rats.   

• Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med om-

vårdnadsutbildning jämfört med andelen utan utbildning. 

• Förvaltningen ska prioritera mat- och måltidsstunder i kvalitetsarbetet. 

En jämn kvalitet på matens standard mellan de olika vård- och om-

sorgsboendena ska eftersträvas. 

• Kommun-Rehab ska bidra till att patienterna upplever ökad livskvali-

tet, värdigt liv, delaktighet i samhället och ökad självständighet. Dessa 

mål och strategier kopplas till att riktlinjer och rutiner har gjorts kända 

i verksamheterna genom att egenkontroller har genomförts 

 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

5 

 

 

 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

• Socialnämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. 

Den fastställer mål och strategier för det systematiska patientsäker-

hetsarbetet samt ansvarar för att kontinuerligt följa upp arbetet.  

• Socialchefen har det samlade ledningsansvaret, enligt hälso-och sjuk-

vårdslagen för att en god och patientsäker vård bedrivs. 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att utveckla, 

följa upp, bedöma, analysera kvalitet och säkerhet inom den kommu-

nala hälso- och sjukvården ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

• Avdelningschef, sektionschef och enhetschef ansvarar för att verk-

samheten följer de givna rutiner och riktlinjer gällande patientsäker-

heten. 

• Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen skyldig 

att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska rap-

portera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller kunnat 

medföra en vårdskada. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

• Fortlöpande arbete med rutiner gällande Samverkanslagen (SFS 

2017:612)  

• Vårdsamverkan i Fyrbodal genom lokala närsjukvårdsgrupper.   

• Samverkansavtal – mellan kommunen och primärvården angående lä-

karsamverkan uppdateras årligen.  

• Samverkan mellan primärvård och kommun sker regelbundet.  

• Samarbetsmöte mellan vårdcentralerna och legitimerad personal.   

• Regelbundna samverkans möten med mobila vårdteamet.  

• Nätverk för hjälpmedel, hjälpmedelsforum.  

• Rehabchefsnätverk och nätverk för sjuksköterskechefer i Fyrbodal.  

• Samarbetet med Svenska kyrkan, som arbetar med enskilda samtal, 

stöd till patienter, närstående och personal.  

• Informationsmöte med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden två 

gånger per år.  

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) deltar i lokala, delregionala 

regionala och nationella nätverk för att delge och ta del av andras erfa-

renheter kring patientsäkerhet.  

• Planeringsteam med sjuksköterskor planerar hemgång från sjukhus 

som sker mest via Skype.  

• Mer samarbete med mobila vårdteamet som ger ökade möjligheter för 

multisjuka personer att vårdas i hemmet. Intern samverkan  
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• Samverkansmöte mellan chefer, biståndsenheten, sjuksköterskor, ar-

betsterapeuter och fysioterapeuter kring hemtagningsarbetet.  

• Rutin upprättad för en säker vårdövergång mellan korttidsenheten till 

ordinärt boende eller vård och omsorgsboende.  

• Teammöten har skett regelbundet i många av verksamheterna.  

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska träffar legitimerad personal och 

chefer flera gånger per år.  

• Samverkande sjukvård 1177 och assistansuppdrag– avtal. Assistans-

uppdragen innebär att MÄVA, vårdcentral, jourcentral, Mobila vård-

teamet, ambulansverksamheten och kommunala hälso- och sjukvården 

kan ge assistansuppdrag.  

 

Assistansuppdrag utförda av hemsjukvård 2020 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och närstående har getts tillfälle att berätta sin upplevelse då risk för 

vårdskada uppstått. De har även getts möjlighet att lämna synpunkter då ut-

redning av en händelse genomförts.  

Vid upprättande av vårdplaner har beaktats patientens upplevda problemom-

råden tillsammans med legitimerad personals bedömning. 

Vidare informeras patienter och närstående och görs delaktiga: 

• Vid utredning av vårdskador 

• Vid upprättande av vårdplaner (hälsoplaner) 

• Vart de kan vända sig för att framföra synpunkter och klagomål 

• Information ges till patienter och närstående till vilken patientnämnd 

som patient och närstående kan ta kontakt med vid behov för att fram-

föra synpunkter och klagomål. 

• När nationella och lokala studier genomförs. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 

5

 

Omvårdnadspersonalen uppmärksammar avvikelser/ händelser och vidtar 

omedelbara åtgärder. Underrättar legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal och 

enhetschef omgående. Avvikelser rörande läkemedel, tryckskada, fall, medi-

cintekniska produkter samt vård och behandling har registrerats i dokumentat-

ionssystemet Life-Care.  

Alla avvikelser går via enhetschef och planering av åtgärder sker tillsammans 

med legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Patient och närstående 

görs delaktiga. Avvikelser av allvarlig karaktär som har uppmärksammats har 

kontakt tagits med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för vidare utred-

ning, analys och åtgärd. 

Enhetschef för verksamheten samlar och sammanställer alla avvikelser och 

diskuterar dem med sin personal på arbetsplatsträffarna som sker en gång i 

månaden. Nya rutiner upprättas som minskar risken för att händelsen ska upp-

repas.  

Uppföljning av verksamhet i egenregi och intraprenad samt enligt LOV sker 

genom ordinarie avtalsuppföljning och genom årligen planerade kvalitets-

granskningar.  

Avvikelsehanteringen mellan regionens verksamheter och kommunen sker 

numera digitalt, alla avvikelser skickas via MAS. 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

• Senior Alert Senior Alert är ett bedömningsinstrument för förebyg-

gande vård och omsorg. Alla patienter som bor på Uddevalla kom-

muns Vård och Omsorgsboenden ska erbjudas en bedömning utifrån 

Senior Alert. Detta arbete fortgår.  

• Palliativa registret Svenska Palliativ registret är ett nationellt kvalitets-

register som har till syfte att successivt förbättra vården i livets slut-

skede. Huvudsyftet är att på patientnivå mäta hur enheter lever upp till 

definierade kriterier för god vård i livets slutskede och därigenom 

stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård 

för dessa patienter oavsett diagnos.  
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• Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid de-

menssjukdom (BPSD) BPSD-registreringen är implementerad på alla 

vård och omsorgsboenden med demensinriktning i kommunen. På 

varje enhet är det två BPSD-administratörer som sköter själva regi-

streringarna dvs lägger in skattningarna i systemet.  

• Nutrition Nutritionspolicyn och Handlingsplanen ska göras känd i 

verksamheterna. kommunen har genom vårdcentralerna en dietist som 

ser över nutritionsbehovet för patienten, förskriver kosttillägg, sond-

näringar och näringsdrycker som sjuksköterskorna sedan kan beställa. 

Måltidsservice lagar mat till brukarna som bor på de olika boendena, 

och till personer som bor i ordinärt boende.  

• Tandvård Utbildningar sker kontinuerligt, av Folktandvården till om-

vårdnadspersonalen. Nödvändigt tandvårdsintyg utfärdas av sjukskö-

terskor för de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. För perso-

ner som har hemtjänst utfärdar biståndshandläggare tandvårdsintyg.  

• Sårvård Sårvårdsprojekt fortgår, detta har lett till en avsevärd minsk-

ning av sår och behov av såromläggning. 

• Läkemedelshantering Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar ut-

förs på flera av boenden för vård och omsorg, läkemedelsskåp ska 

finnas på samtliga av våra boenden. Digitala signeringslistor finns på 

några boenden, och efter införande av nytt dokumentationssystem 

Life-Care hälso-och sjukvård kommer digital signering av läkemedel 

vara det sätt som vi arbetar på i hela Uddevalla ´ 

• Delegeringsutbildningen som ändrades under förra året har förändrats 

ytterligare i år där syftet är att få en så säker Läkemedelshantering 

som möjligt. Vi har fortsatt hjälp av apoteket som står för den grund-

läggande utbildningen inför delegation av läkemedelsgivning.  

• Rehabilitering Rehabiliteringen är en verksamhet som ger råd, stöd 

och behandling till personer som har en omfattande funktionsnedsätt-

ning så att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som möj-

ligt. Stödet anpassas medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt 

utifrån personens behov.  

• Medicintekniska produkter, MTP, används inom Socialförvaltningens 

verksamheter. Dessa skall användas på rätt sätt, på rätt indikation och 

av kunnig personal. Produkterna är individuellt utprovade och för-

skrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Förskriv-

ningen journalförs och registreras i Web Sesam. Det finns en tydlig 

rutin för ansvar, underhåll och kontroll av medicintekniska produkter.  

• Samordnad individuell plan, SIP är ett samverkansverktyg för att sä-

kerställa att den enskilde patienten får sina behov tillgodosedda när 

flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. Sedan 1 januari 2010 

finns i lagstiftningen, socialtjänstlagen (Sol.) och hälso-och sjukvårds-

lagen (HSL), bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta 

en samordnad individuell plan, SIP.  

• Basala hygienrutiner En egenkontrollsmall för basala hygienrutiner är 

framtagen som en del i kvalitetsgranskningen som enhetschefer ansva-

rar för. 
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Fyra gånger om året ska en mätning av basala hygienrutiner göras. 

Detta är senaste mätningen v.44. Den svarta punkten visar föregående 

mätning. 
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• SAMSA För att patienter ska garanteras en god och säker vårdöver-

gång ska vårdbegäran skickas in från kommunen samt att NU-

sjukvården ska öppna och läsa vårdbegäran. Genom att använda 

SAMSA fullt ut av alla professioner garanteras patienten en säker 

vårdövergång. Vi har också påbörjat en informationsöverföring från 

vårdcentral till kommunens sjuksköterskor för in- och utskrivning i 

den kommunala sjukvården. 

• Utbildningar under året har varit sparsamt, vi har prioriterat hygienut-

bildningar, delegationsutbildningar och utbildning/information vad 

Covid-19 är och hur vi hanterar denna. 

• Kompetensutveckling kring hälso- och sjukvårdsansvaret för enhets-

chefer och vikten av teamarbete kring brukaren har skett under året. 

• Läkemedelsgivare är ett hjälpmedel som är under uppstart i Udde-

valla, denna ger patienten ett mer självständigt liv och en säker läke-

medelshantering.  

• I Uddevalla kommun har de legitimerade yrkesgrupperna en gemen-

sam journal enligt ICF. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt 

den mest detaljerade nivån i KVÅ.  

• Coronaviruset spreds och i början av april konstaterades det första be-

kräftade fallet av Covid -19 inom äldre- och omsorgsförvaltningens 

verksamheter i Uddevalla kommun. I ett led att hindra smittspridning 

och skydda sköra äldre infördes ett nationellt beslut om besöksförbud 

på särskilt boende den 1 april 2020, men då hade Uddevalla haft be-

söksförbud sedan 13 mars. Verksamheterna startade i början av juni 

med säker mötesplats på boenden för att säkerställa att patienter och 

anhöriga kunde träffas utan risk för smitta. 

Under perioden april 2020 – februari 2021 har inom särskilt boende 

för äldre totalt 74 personer 70 + insjuknat i covid-19 och 23 har avli-

dit. Motsvarande inom ordinärt boende har 82 personer 70+ insjuknat 

och av dessa har 26 avlidit och totalt antal smittade 70 + i Uddevalla 

under denna tid var 344 personer. 

Verksamheterna arbetade med särskilt fokus för att fortsatt förhindra 

smittspridningen. Riskbedömningar och handlingsplaner utformades.  

I oktober lättades på besöksförbudet, men för att undvika smittsprid-

ning vid besök infördes särskilda besöksrutiner på särskilt boende för 

äldre. Aktiviteter och särskilda åtgärder för förhindrande av smitt-

spridning av covid-19 infördes. Genom att ha platsbesök i verksam-

heterna för information och frågor.  

Krisledning på kommunlednings - och förvaltningsnivå. Återkom-

mande möten med avstämning och planering av åtgärder utifrån aktu-

ellt läge gällande antal smittade patienter. 

Inventera tillgång av skyddsutrustning.  

Kommunikation till patienter, närstående och personal. 

Upprätta handlingsplaner med rutiner och information till verksam-

heterna. Upprätta sida på intranätet med aktuell covid-19 relaterad in-

formation Kontinuerlig information och dialog varje vecka om pan-

demiläget i Uddevalla, Fyrbodal och västra götalandsregionen.  

Samverka i frågor rörande smittspridning inom kommunens verksam-

heter. Veckovis möten med aktörer inom primärvård och NU-sjukvård 

och andra nätverk. 
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Patienter riskbedöms för att förebygga trycksår, fall, undernäring och ohälsa i 

munnen. BPSD problematik bedöms och analyseras. Termen BPSD är en för-

kortning för "beteendemässiga och psykiska symptom vid demens" och omfat-

tar en rad olika symptom som ofta, men inte alltid, förekommer vid demens-

sjukdom. Vid dödsfall registreras kvalitetsindikatorer enligt kriterier i svenska 

palliativregistret i syfte att förbättra vården för patienten i livets slutskede.  

Inom ramen för ledningssystemet upprättas riskanalyser som ligger till grund 

för förbättrade processer och rutiner, samt de egenkontroller som kopplas till 

dessa. Kända risker som är ständigt aktuella tydliggörs för respektive vårdpro-

cess i ledningssystemet. Riskanalys blanketter finns inlagda i HSL-handboken. 

 

Exempel på när riskanalyser bör upprättas utifrån patientperspektiv: 

• När brukare flyttar in på ett boende 

• När nya rutiner ska införas  

• När omorganisationer sker  

• När nya system ska implementeras  

• När nytt boende öppnas  

• När det förekommer arbetsmiljöbrister på en enhet 

• Samt utifrån dagliga händelser som sker på enheterna.  

• När vi utreder avvikelser 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Under året 2020 har vårdgivaren inte anmält någon lex Maria händelse till IVO.  

En allvarlig händelse har utredds av MAS genom händelseanalys. 

Vid analys av fallavvikelser samt vid uppföljning av verksamheterna ser vi att 

en förbättringsåtgärd kan vara att fortsätta att utveckla det fallförebyggande 

teamarbetet.  

Av rapporterade avvikelser inom läkemedelshanteringen är utebliven dos den 

största posten. Digital signering används idag på några enheter, men ska införas 

på fler enheter. Förväntningarna av införandet är att ytterligare minska antal 

läkemedelsavvikelser inom särskilt boende för äldre. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

• All legitimerad personal använder Nationell Patient Översikt (NPÖ) 

efter samtycke av patient. 

• SAMSA en IT-tjänst som används gemensamt inom Västra 

Götaland för Samordnad vård- och omsorgsplanering. 

• Loggkontroller i verksamhetens dokumentationssystem 

Pro-Capita sker av chefer enligt upprättad rutin. 

• All hälso-och sjukvårdspersonal har fått egna datorer. 

• Mall finns för kollegial journalgranskning. 

• All legitimerad personal använder SITHS-kort vid inloggning i vård-

systemen Pascal, Nationell Patientöversikt (NPÖ), utfärdande av 

tandvårdskort samt kvalitetsregister. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Egenkontroll Omfattning Kommentar 

Kvalitetsgranskning och 

kontroll av akutläke-

medelsförråden med apo-

tek. 

Lokala kontroller av an-

svarig sjuksköterska 

1 gång per år 

 

 

 

Varje månad 

Protokoll  

 

 

Protokoll 

Basala hygienrutiner och 

klädregler 

4 gånger per år PPM-databasen 

Hygienronder 2 gånger per år Protokoll 

Patientsäkerhetsdialoger 1 gång per år Protokoll 

Avvikelser Vid behov och 

en gång/år 

Avvikelsehanteringssystemet 

Kollegial granskning 2 gånger per år Protokoll 

Patientens klagomål och 

synpunkter 

Vid behov och 

en gång/år 

Patientnämnden, IVO, avvi-

kelsehanteringssystemet 

Besiktning av lyftar 1 gång/år Protokoll 

Inspektion av lyftselar Varje gång innan 

användning 

 

 

Resultat och analys av kvalitetsgranskningarna - egenkontrollerna 

Kvalitetsgranskning och egenkontroll av läkemedelshantering på de kommu-

nala akutläkemedelsförråden (KAF) har genomförts 

Resultat 

Lokal riktlinje för kommunalt akutförråd följs för alla akutförråd.  

Analys 

Ansvariga sjuksköterskor är väl insatta i sitt uppdrag. Alla sjuksköterskor föl-

jer de lokala riktlinjerna och rutinerna. Det genererar till att patienterna kan få 

läkemedel som finns i akutförråden vid akuta sjukdomssymtom, efter muntlig 

ordination eller efter generella direktiv som ordinerats av läkare. 

 

Kollegial journalgranskning  

Har genomförts av sjuksköterskor. 

Syfte 

Är att dokumentera på rätt sätt, upprätta vårdplaner (hälsoplaner) och hälso-

frågeställningar, även göra en mer gemensam journal, rehabiliteringspersonal 

och sjuksköterskor. Detta i syfte att få en mer patientsäker dokumentation och 

en journal som är strukturerad. 
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Resultat 

Resultat visar att dokumentationen i omvårdnadsjournalen behöver fokuseras 

mer på patientens behov av vård och behandling, tillsammans med patientens 

egen uppfattning av vården och behandlingen. Det kan göras genom att upp-

rätta tydliga vårdplaner (hälsoplaner) utifrån legitimerad personals bedömning 

tillsammans med patientens egen beskrivning av problemområden.  

Analys 

Göra patienten mer delaktig i sin vård och behandling samt genom att all legi-

timerad personal dokumenterar under samma hälsofrågeställning.  

Samarbete 

Ökat samarbete krävs mellan enhetschef, legitimerad personal samt omvård-

nadspersonal. Att upprättade riktlinjer och rutiner ska efterföljas. Ökad kom-

petensutveckling gällande demens, rehabilitering för personer med stroke, 

ökade kunskaper hos omvårdnadspersonal gällande vård och behandling för 

olika somatiska sjukdomar. Ökade kunskaper gällande hantering av hjälpme-

del.  

Analys 

Efter att många åtgärder vidtagits utifrån uppföljningens resultat har vården 

förbättrats, en god och säker vård bedrivs i Uddevalla. 

 

I Uddevalla fanns under år 2020, 3200 personer som fått någon insats av 

kommunen, antingen i form av hemvård, hemsjukvård, vård i särskilda boen-

den, LSS, psykiatri eller dagvård.  

Fall  

Det har registrerats 2048 fall under 2020, det är en minskning med 120 fall 

registrerade från året innan, men då det finns brukare som faller flera gånger 

under ett år. 

Åtgärder 

Äldresäkerhetsrond genomförs inom hemtjänst med hjälp av en framtagen 

checklista. Det görs riskanalyser när ny brukare flyttar in på ett boende, det 

finns äldresäkerhetsombud, man uppmanar brukare att ta bort mattor, flytta 

möbler ta bort sladdar, att ha en lampa tänd på natten, använda halkstrumpor, 

ha en extra låg säng, använda höftskyddsbyxor och en del brukare kan behöva 

rörelselarm.  

Läkemedelsavvikelser 

911 läkemedelsavvikelser är registrerade i avvikelsesystemet, det är en ökning 

med 34 från året innan, orsak till läkemedelsavvikelser har främst varit att per-

sonal glömt att ge patienten läkemedel, saknas läkemedel eller glömt att sig-

nera. 

Analys 

Cheferna redovisar att de följer upp alla läkemedelsavvikelser på APT och att 

de poängterar vikten av att patienten får sina läkemedel.  

 

Medicintekniska produkter och hjälpmedel 

Inga avvikelser där personligt förskrivna hjälpmedel varit involverade.  

 

Tryckskada 

1 avvikelse angående tryckskada, orsak har varit fel i avlastning och fastnat i 

grind. 
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Vård och Behandling 

54 avvikelser angående vård och behandling, flest handlar om delegerade 

hälso- och sjukvårdsuppgifter uppgifter som inte utförts, kateterskötsel som ej 

skötts, ej skött risk för smittspridning på rätt sätt. 

 

 

Vårdkedjeavvikelser 

93 vårdkedjeavvikelser har skickats 70 av dessa från kommun till NU-

sjukvården, resterande från vårdcentral och sjukhus till kommunen. 

 

Resultat 

Vårdkedjeavvikelserna har handlat om bristande följsamhet till säker inform-

ationsöverföring samt information mellan vårdgivarna inför hemgång från 

sjukhuset. Även att läkemedel inte är medskickat patienten från sjukhuset, 

oklara ordinationer, ordinationer saknas, patienter kommer hem utan att kom-

munen meddelats, rehab har inte meddelats. 

Analys 

Viktigt att fortsätta att skriva avvikelser. 

 

Åtgärder för ökad patientsäkerhet 

Alla avvikelser som skett inom socialtjänst har uppmärksammats och diskute-

rats på alla nivåer. Avdelningschefer, sektionschefer och enhetschefer har dis-

kuterat avvikelserna tillsammans med sin personal på sina arbetsplatsträffar. 

Att avvikelserna har gjorts synliga har gjort att verksamheterna ändrat arbets-

sätt och/eller upprättat nya rutiner som har genererat till att allvarliga händel-

ser undvikits.  

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

När en synpunkt uppmärksammas utreds den och åtgärder vidtas för att för-

hindra att liknande händelser upprepas. Rapportering av synpunkter kan ske 

både muntligt och skriftligt. Det går att lämna en synpunkt till vem som helst 

som är anställd inom kommunen som lämnar synpunkten vidare för hantering 

och registrering. Berörd sektionschef tar emot synpunkten och utser ansvarig 

handläggare.  

Fyra klagomål har inkommit till Hälso- och sjukvårdsenheten 2020.  

Orsak till klagomålen har främst handlat om att närstående fått för lite inform-

ation, kommunikationsbrist.  

Analys 

Alla klagomål och synpunkter har diskuterats på enhetens arbetsplatsträffar.  

Nya rutiner har upprättats och utbildning till personalen har skett utifrån kla-

gomålen för ökad patientsäkerhet. 

Vad vi har lärt oss 

Att tvärprofessionella team-möten är viktiga. Att involvera patienten i sin vård 

och behandling genom att patienten ska vara delaktig i upprättandet av vård-

planer (hälsoplaner). Att informera närstående efter patientens samtycke. 

Trots noggranna vårdplaner och skyddsåtgärder för patienter, har patienter 

fallit. I dessa händelser har personalen inte brustit i vården och omsorgen utan 

patientens integritet och självbestämmande har varit avgörande i olyckshän-

delsen. 
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Mål och strategier för kommande år 
 

Under 2021 kommer fokus vara att förbättra patientsäkerheten i kommunens 

verksamheter genom ett strukturerat patientsäkerhetsarbete i samverkan med 

SKR (Sveriges kommuner och regioner).  

Ett verktyg som har tagits fram av SKR som ett stöd till kommunerna att ut-

veckla en god och säker vård och omsorg kommer att användas. Arbetet utförs 

i två steg:  

1. En nulägesanalys av patientsäkerheten genomförs med hjälp av en utsedd 

arbetsgrupp som företräder de olika verksamheterna i kommunen.  

2. I det andra stegen sammanställer och identifierar vi behov av åtgärder samt 

prioriterar insatserna utifrån verktygets modell.  

Mål för patientsäkerhetsarbetet Att utarbeta handlingsplaner för förbättrad pa-

tientsäkerhet inom de områdena som framkommit i analysen och priorite-

ringsarbetet med SKR:s verktyg. Förbättring av den sammanhållna doku-

mentationskedjan och informationsöverföringen mellan personal gällande den 

enskilde patienten 

 

Arbetet med att förhindra smittspridning av Covid-19 kommer att fortgå även 

under 2021 och hur vi successivt ska öppna upp alla verksamheter och släppa 

på vår säkerhet, allt detta förutsätter ett fortsatt nära samarbete med vårdhy-

gien och smittskyddsenheten i västra Götaland. 



Sammanställning för synpunkter för februari 2021

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Verksamhet AvdelningschefInkom/ Antal
man/kvinna Avslutad 2021
2021MC9370 Klagomål gällande besök på Avd social omsorg Sektionen vård‐och  Marion Vaern 2021‐02‐04/ 3.
man äldreboende omsorgsboende 1900‐01‐09
2021MC11087 Klagomål gällande besök på  Avd social omsorg Sektionen vård‐och  Marion Vaern 2021‐02‐09/ 4.
kvinna äldreboende omsorgsboende 2021‐02‐10
2021MC13699 Beröm gällande chatyta för  Avd ind‐och familje Sektionen barn‐och unga Marion Vaern 2021‐02‐18 5.
kvinna barn och unga
2021MC10665 Klagomål gällande besök på  Avd social omsorg Sektionen vård‐och  Marion Vaern 2021‐02‐08/ 6.
kvinna äldreboende omsorgsboende 2021‐02‐10



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-03-09 Dnr SN 2021/00004 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-03-08. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-03-08. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-02-17. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-02-26 och 2021-03-03. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-03-08 Dnr SN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 Demokratiberedningens protokoll 2021-02-11 § 4, erbjudande om utbildning för 

politiker p g a av hot bl a (SN 278797 DOK). 

 KF beslut 2021-02-10 § 6, gällande begäran om återbetalning av tillsynsavgift 

avseende serveringstillstånd för 2020 (SN 2020/273). 

 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande överflyttning av ärende, 

3.8.4-1479 2021-6 (SN 2021/32). 

 Beslut från IVO gällande begäran från Essunga kommun om överflyttning av ärende 

till Uddevalla kommun (SN 2021/20). 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 
 



    

Socialnämndens ärendebalanslista mars 2021 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2020-12-15 § 190 Stefan Skoglund (S) och Christina 

Nilsson (KD) efterfrågar berättelser från 

brukare samt digitala studiebesök i 

socialtjänstens verksamheter. 

 

Under våren 2021 

2021-02-17 § 34 Socialnämnden önskar information 

kring utvecklingen av inkomna 

orosanmälningar avseende barn och 

unga. 

2021-03-17 
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