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Kommunförvaltningen 
Linn Bragd 
telefon 0304-33 41 53 
e-post: linn.bragd@orust.se

Revidering av parkeringstaxa 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av presidiet för utskottet för samhällsutveckling kommer sektor 
samhällsutveckling att byta plats på husbilsparkeringen på Tuvesvik och en av 
besöksparkeringarna för personbilar. För att få bättre rotation på besöksparkeringarna 
närmast färjeterminalen föreslås parkeringstaxan höjas till 20 kronor/timme och 220 
kronor/dygn. Tidigare har taxan varit 10 kronor/timme och 120 kronor/dygn. 

Utredning 
Husbilsparkeringen flyttas längre in i området, det vill säga längre österut, och det blir 
istället parkering för vanlig personbil på befintlig husbilsparkering. På den nya 
personbilsparkeringen införs en högre parkeringstaxa än för övriga Tuvesvik. Taxan 
höjs för att skapa en bättre rotation på parkeringsplatserna som ligger närmast 
färjeterminalen. 
Idag ligger parkeringstaxan på 10 kronor/timme och 120 kronor/dygn oavsett var du 
parkerar din bil, men på den nya parkeringen kommer parkeringstaxan att höjas till 20 
kronor/timme och 220 kronor/dygn. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Översiktskarta daterad 2022-03-24 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef



 2022-03-28

Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Taxa Kommunfullmäktige KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-
xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Mark- och exploateringschef KS /20xx:NNNN § NNN 
(20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

Sektor xxxxx Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
 e-post: kommun@orust.se 

 

Parkering 
Taxa 

  



Parkering – taxa

* Indexjusteras årligen 

2

Parkeringstaxa (inklusive moms) 

Personbil klass I 
 15 mars-15 september Övriga datum 

Parkeringsområde Kr/tim Kr/dygn Kr/tim Kr/dygn 

Tuvesvik, besöksparkering närmast garage 20,00 220,00 20,00 220,00 
Övriga Tuvesvik 10,00 120,00 10,00 120,00 
Övriga Orust 3,00 20,00 0,00 0,00 
 
 

Personbil klass II (husbil) 
 1 januari – 31 december 

Parkeringsområde Kr/tim Kr/dag 

Hela Orust 10,00 120,00 
 
 

Trailerparkering 
 1 januari – 31 december 

Parkeringsområde Kr/tim Kr/dag 

Hela Orust 6,00 80,00 
 
 

Laddplatser 
 1 januari – 31 december 

Parkeringsområde Kr/tim 

Hela Orust 8,00 
 
 



Parkering – taxa

* Indexjusteras årligen 

3

Boendeparkering 
 15 mars – 15 september Öviga datum 

Parkeringsområde kr/mån Kr/halvår Kr/år Kr/mån Kr/halvår Kr/år 

Ellös 500,00 1 400,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 
Mollösund 500,00 1 400,00 1 900,00 500,00 1 400,00 1 900,00 

 
 

Förhyrda parkeringsplatser 
 1 januari – 31 december 

Parkeringsområde Kr/tim 

Hela Orust /exkl. inhägnad parkering, Tuvesvik  3 798,00* 
Inghägnad parkering, Tuvesvik   5 500,00*



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-04-12 
 

 
§ 76 KS/2022:458 
Revidering av taxa för parkering 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av presidiet för utskottet för samhällsutveckling kommer sektor samhällsutveckling 
att byta plats på husbilsparkeringen på Tuvesvik och en av besöksparkeringarna för personbilar. 
För att få bättre rotation på besöksparkeringarna närmast färjeterminalen föreslås parkeringstaxan 
höjas till 20 kronor/timme och 220 kronor/dygn. Tidigare har taxan varit 10 kronor/timme och 
120 kronor/dygn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Översiktskarta daterad 2022-03-24 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att 
besluta: 
Taxa för parkering antas med justeringar för Personbil klass I, där betalning endast sker 15 mars-
15 september för områdena Tuvesvik, besöksparkering närmast garage, och övriga Tuvesvik, 
samt för Personbil klass II där betalning sker med samma intervall som för Personbil klass I. 
 
Anders Arnell (M) förslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige 
att besluta: 
Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar 
enligt Anders Arnells (M) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 

 
 
 



RESERVATION – kommunstyrelsen 2022-04-27 § 111 
Beslut om revidering av taxa för parkering 

Vi vill stödja besöksnäringen till Gullholmen och Käringön inte motarbeta den. Vi föreslår därför att 
under vinterhalvåret ha halv avgift för nya besöksparkeringen. Orust kommun deltar aktivt i Södra 
Bohusläns turism och där jobbas mycket för att öka besöksnäringen under lågsäsong, alltså höst till 
vår. Vi ser därför vikten av att inte motarbeta besöksnäringen som skapar arbetstillfällen och skatte- 
intäkter för kommunen.  

Lars Larsson, Centerpartiet 

Martin Reteike, Miljöpartiet



mars 24, 2022Parkering, Tuvesvik
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 111 KS/2022:458 
Revidering av taxa för parkering 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) och Martin Reteike (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Martin Oscarsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av presidiet för utskottet för samhällsutveckling kommer sektor samhällsutveckling 
att byta plats på husbilsparkeringen på Tuvesvik och en av besöksparkeringarna för personbilar. 
För att få bättre rotation på besöksparkeringarna närmast färjeterminalen föreslås parkeringstaxan 
höjas till 20 kronor/timme och 220 kronor/dygn. Tidigare har taxan varit 10 kronor/timme och 
120 kronor/dygn. 

 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-04-12 § 76 föreslår kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 

Översiktskarta daterad 2022-03-24 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att 
besluta: 

Taxa för parkering antas med justeringar för Personbil klass I, där betalning endast sker 15 mars-
15 september för områdena Tuvesvik, besöksparkering närmast garage, och övriga Tuvesvik, 
samt för Personbil klass II där betalning sker med samma intervall som för Personbil klass I. 

 

Lars Larsson (C), Martin Reteike (MP) och Martin Oscarsson (SD) föreslår kommunstyrelsen 
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att under vinterhalvåret ska halv avgift för 
parkering tas ut på den nya besöksparkeringen. 

 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

Anders Arnell (M), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Veronica Almroth (L) yrkar bifall till 
utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer först Rolf Sörviks (V) förslag mot Lars Larssons (C) och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Lars Larsson (C) förslag till beslut. 

 

Ordföranden ställer därefter utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut mot Lars 
Larssons (C) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets för 
samhällsutveckling förslag till beslut. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för utskottets för samhällsutveckling förslag till beslut. 

Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja röster för utskottets för samhällsutveckling förslag mot 6 röster för Lars Larssons (C) 
förslag bifaller kommunstyrelsen utskottets för samhällsutveckling förslag till beslut. 1 ledamot 
avstod från att rösta. 

Hur var och en röstat framgår av separat protokoll. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Ekonomienheten 

Orust kommuns författningssamling 

 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
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Kommunförvaltningen 
Emelie Werling Söderroos 
telefon 0304-33 41 90 
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt 
beviljande av ansvarsfrihet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till Kommunfullmäktige besluta att: 
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021. 
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats över till 
medlemskommunerna. 
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen för verksamhetsåret 2021. 

Utredning 
Samordningsförbundet Väst överlämnar en årsrapport där resultatet för verksamhetsår 
2021 är 224 903 kr. Förklaring till det positiva resultatet är att en tjänst varit vakant 
sedan augusti 2021 samt att annan frånvaro hos personal skapat lägre utgifter än 
budgeterat. På grund av Coronapandemin har vissa planerade aktiviteter inte heller 
kunnat genomföras under året, vilket också innebär att de ekonomiska resurserna inte 
nyttjats fullt ut. 
 
I Kommunallag (2017:725) stadgas att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning. 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt en 
verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbundet 
är nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsen 
uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av 
fastställda målen för god ekonomisk hushållning. 

Bedömning  
Lekmannarevisor och auktoriserad revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
De bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-04-11 KS/2021:1580

Det föreligger inte finnas skäl för Orust kommun att göra en annorlunda bedömning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
Sof Väst Årsredovisning 2021 
Sof Väst Revisionsberättelse auktoriserad revisor 2021 
Sof Väst Revisionsberättelse förtroendevald 2021 
Sof Väst Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
 

 

ORUST KOMMUN 

Kommunförvaltningen 
 
 
Susanne Ekblad  Emelie Werling Söderroos 
Ekonomichef   Kommunsekreterare
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Beslutad av styrelsen 2022-03-22 
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Ordförande har ordet  

Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna 

”Ordförande har ordet” göra precis tvärtom. 

Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, 

engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.  

Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett sort TACK! 

Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått; 

 

Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta 

kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel 

om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares 

erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en 

frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen 

gått fram. 

 

Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion 

under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat 

medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna 

sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin 

Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att 

vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete. 

 

Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra 

vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om 

att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att ”människor med olika former av funktionsvariation är egentligen 

inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste 

tillgodoses med särskilda insatser!”.  Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på! 

 

/ Kenneth Carlsson 

Färgelanda kommun 

Ordförande 2021 
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Följande förkortningar kan användas i texten:   

Sof = Samordningsförbund Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare 

AF = Arbetsförmedlingen VG-regionen = Västra Götalandsregionen   

FK = Försäkringskassan  IFO = Individ- och familjeomsorg  

KF = Kommunfullmäktige KS = Kommunstyrelse    

RV = Rehabvägledare  AMI = Arbetsmarknad och integration  

AME = Arbetsmarknadsenhet  AMA = Arbetsmarknadsavdelning     

KAKA = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga  

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 

samordning inom Rehabiliteringsområdet  
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1. Förvaltningsberättelse 
En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det 

ekonomiska utfallet för år 2021.  

Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och måluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021 

 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, 

Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar. 

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 

kansli. 

 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 

insatser med personal från de samverkande parterna. 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 

för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 

kunskapsutbyte. 

 
Finansiering 
Samordningsförbundet Väst finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 

hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, 

Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.  
 

Medlemsavgifter 2021 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    4 760 000 kr  

Västra Götalandsregionen 25 % 

Kommunerna gemensamt 25 %   
 

2 379 996 kr 

    2 380 000 kr 
 

Uddevalla 

Orust 

Lysekil 

Strömstad 

Tanum 

Munkedal 

Sotenäs 

Färgelanda 
 

Totalt  

1 005 822 kr 

249 750 kr 

240 624 kr 

233 473 kr  

211 511 kr  

178 598 kr 

147 211 kr 

113 011 kr 
 

9 519 996 kr 

 

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  

Sof Väst Årsredovisning 2021
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Verksamhetsidé och vision  
I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett 

effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 

enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att 

uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete 

som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt 

samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. 

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att 

Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsbidrag 

9 519 995 9 357 996 
 

9 402 000 
 

9 387 996 
 

9 394 270 
 

Verksamhetens 
kostnader/utfall 

9 295 092 10 626 529 12 331 695 11 161 432 8 604 252 

Årets resultat 224 903 -1 002 874 -555 871 -462 870 920 255 

Soliditet/eget kapital vid 
slutet av året 

1 983 327 1 758 424 2 761 298 3 317 169 3 780 039 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
 

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade 

en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning 

tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag 

motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022. 

Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla 

insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om. 

Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner 

som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen 

och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad 

av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att 

myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm. 

Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt 

över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. 

Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade 

och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för 

arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick 

anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta 

gällde utredningen.  
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Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och 

inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats 

hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska 

vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov 

av att ha kontakt med.   

Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i genomsnitt/månad medan det 

under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om 

insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata 

orsaker. 

De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen 

inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas.  

16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. 

”Öppet hus” och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i 

Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022. 

Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har    

ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver. 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin, se för övrigt 1.2 
Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och 
ingår i förbundet from 2022-01-01.  Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd.      
För övrigt påverkade inte det budgeten 2021. 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 

ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie 

ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av 

Arbetsförmedlingen.  
 

Styrelsens uppgift är att:  

• besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet. 

• stödja samverkan mellan parterna. 

• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas. 

• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas 

samlade ansvarsområden. 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. 

• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas. 

• upprätta budget och årsredovisning. 
 

Styrelsen har haft 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog 

ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till 

Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie 
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på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt.  Styrelsemötet den 7 oktober var 

extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det 

mötet deltog samtliga via Teams.  

Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och 

ersättare deltog vid de två medlemsamråden.  

Styrelsen fick inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk 

uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även ett sommarbrev med 

ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik. 

Regeringen har föreslaget att det fr o m 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordnings-

förbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. 

Styrelsen 2021    
  Ledamot Ersättare 
Arbetsförmedlingen  Anders Paulsson  Catarina Sjöstrand  

Försäkringskassan  Linda Biltmark Anna Andersson 
 

 

  
VG-regionen  Robert Yngve Annica Erlandsson (S) 
 

 
  

Kommunerna  Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla 

   Britt-Marie Andrén Carlsson (S) Orust 

Kenneth Carlsson   Ordförande Ricard Söderberg (S) Lysekil) 

Anders Paulsson  Vice ordförande Pia Tysklind (S) Strömstad 

 

 

 

Roger Wallentin (C) Tanum 

Karin Blomstrand (L) Munkedal 

Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs 

Presidium  

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte 

och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. 

Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners 

kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS). 

Styrelsen    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -260 000 -189 424 70 576 
 

 

Revisorer för Sof Väst 2021 
 

Staten Lisa Tenggren, KPMG AB 

Kommuner och region Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen 

Sakkunnigt biträde Josefine Kjellberg, KPMG AB 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -60 000 -60 000 0 
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Styrelsen har till sin hjälp ett kansli bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets 

styrelse och leder arbetet i förbundet. 

Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice. 
 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -1 385 000 -1 255 577 129 423 

Beredningsgrupp  

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ 

förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. 

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från 

Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn 

av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive 

kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, 

bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en 

kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och 

verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag 

till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs. 
 

Beredningsgruppens representanter 2021 

Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari 

Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars 

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun  

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars 

Helena Täcklebo, TF IFO-chef Munkedals kommun from 1 april tom 31 augusti 

Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september 

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni 

Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni  

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september 

Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september 
Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun 

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun  

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun 

Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november  

Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021 

(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)  

Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen  

Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april 

Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj 

Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj,  

ny representant och ersättare från psykiatrin saknas  

Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,  

ersättare/representant från den privata Primärvården saknas  

Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.  

Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.  

Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 

ekonomisk hushållning.  

Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som 

utgångspunkt.  

God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt.  

Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 

Ekonomiskt resultat 2021 

Bidraget från medlemmarna för 2021 var 9 519 996 kr 

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var 1 758 424 kr.    

Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var 10 651 000 kr  

Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till 9 295 092 kr.    

Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  

Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev 

1 983 327 kr.  

Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022. 

Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev 1 355 908 kr och är på samtliga 

budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i 

mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och 

mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin. 

Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital1  skulle 

2021-12-31 vara 1 778 000 kr. 

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS2. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. ”Pinnstatistik” förs över ansökningar för 

deltagare till insatserna. 

Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna. 

Indikatorer (nnsfinsam.se) 

 
1 Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstilldelning på:  

• 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital  

• 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver  

• 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp 

därutöver. 
 

2 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling. 
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I bilaga 1 till årsredovisning 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst 

insatser. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2021.  I bilagorna framgår analys av 

resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.  

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig 

försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som 

anonyma. 
 

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå målen om en 

god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 

Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:  

• Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 

anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare. 

• De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en 

insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna. 

• Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var 300 nya deltagare under 

året och det har varit 396 nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma.  

Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya. 

• Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från 

Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården. 

• Målsättningen var att minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning (utan offentlig 

försörjning).  

21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning 

(utan offentlig försörjning) eller 35 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle      

ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 

33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier 

eller 65 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• 49 % av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde 

tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller 

föräldraledighet. 

• Personer upp till 29 år skulle prioriteras, 28 % av alla deltagarna var 29 år eller yngre. 

• Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år 

efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är 

flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut. 

• Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande 

myndigheterna. Resultatet blev 220.  

Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat. 

• Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och 

främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022. 

• Höstens Arenadag blev inställd. 

• Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022. 
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Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021 

o Styrelsen, administration/kansli:       -1 505 001 kr eller  16,1 % av utfallet. 

o Lokaler och kringkostnader:       -976 465 kr eller  10,5 % av utfallet. 

o Strukturövergripande insatser:       -838 395 kr eller   9,1 % av utfallet. 

o Individinriktade insatser:    -5 975 231 kr eller  64,3 % av utfallet. 

Uppföljning av insatserna 
 

Målgrupper 

Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i 

åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt 

riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade 

insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.  

Samordningsförbundet stödjer också aktivt och finansierar strukturövergripande insatser som 

syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för 

att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag.  

Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 

Insatser 

Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande 

insatser.  Målgrupper för de individinriktade insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i 

behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av 

begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna 

tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år. 

 

Rehabvägledare  

Rehabvägledarna arbetade med kartläggning, motiverande och vägledande med 

arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana 

arbetade lokalt i förbundets samtliga kommuner. 

Utredningen  

Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med 

deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra 

Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i 

Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Verksamhetsutvecklare 

Stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling 

och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för 

genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och 

kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.  
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Kunskapsutveckling i samverkan och information 

Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas 

myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, ”Öppet hus” mm. 
 

Samverkansutveckling  
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Uppföljning och resultat för insatserna 
Bland aktuella deltagare till samtliga individinriktade insatser, ska personer upp till 29 år och de som 

bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras. 

Hos rehabvägledarna var 28 % av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.  

I utredningen var det 22 % av deltagarna unga personer upp till 29 år. 
 

Rehabvägledare 

Totalt har det deltagit 323 personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 

6 anonyma. Målet var 140 nya deltagare under året och det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor, 83 

män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik. 

Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. 

Genomsnittlig inskrivningstid var 8,7 månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya 

arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har 

inskivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 

tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 

välfärdssystemet. 

Rehabvägledarna har för deltagarna haft tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på 

AME/AMA/AMI i kommunerna.  

Totalt 18 deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.  
 

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har 

alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. 

Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst 

insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som 

husvärdar. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat 

sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete. 
 

Utredningen 
Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor,      

5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och 

jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 

grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma 

informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på 

arbetsstationerna genomfördes individuellt.  

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 

Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  

Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Färgelanda och Lysekil. 
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Målet var totalt 160 nya deltagare under året. 200 deltagare, samtliga nya för perioden, har 

deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  

Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella 
när de kallades. 
 

Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra 

minst 90 Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i 

utredningen. Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på 

deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar. 

Verksamhetsutvecklare 

Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet 

Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för 

information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt 

nätverksbyggande.   

Målet var information och kommunikation med 100 externa medarbetare hos parterna under året  

Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat 

förbundets insatser med 70 medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på 

som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma 

lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis ”Öppet Hus”.  

Kunskapsutveckling i samverkan och information  

Målet var att 250 personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 
16 april. Där av deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska 
forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, 
Ledarskap. 

 

Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart 
förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.  

Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra 
smittspridningen av Corona, bl.a.  Nationella Finsamkonferensen och ”Öppet hus”. 
Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022. 

Samverkansutveckling 

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Målet var 80 personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett 

tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och 

främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. 

Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022. 
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Beredningsgruppen  

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor 

påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. 

Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika 

samverkansteman, Arenadagar mm.  

Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med 

styrelsen.  

 
Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och har varit representant för 

samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med 

medlemmarna/ägarna 

Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil. 

Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-

regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se  

Två Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när 

något händer i förbundet.  
 

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfonet.se. Uddevalla kommun kommer att 

ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.  
 

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för 

Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se 

Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse. 

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. 

Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna. 

Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om 

arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och 

i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid 

rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller. 
 

NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet” och samtlig personal som arbetar i 

insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit 

utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart 

i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.  
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Ekonomiskt resultat  
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2021. 
 

Rehabvägledare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -4 085 000 -3 448 116 636 884 
Utredningen     
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -2 730 000 -2 527 115 202 885 
Verksamhetsutvecklare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -765 000 -726 330 38 670 
Samverkansutveckling  
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -150 000 0 150 000 
Kunskapsutveckling i samverkan och information   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -185 000 -112 065 72 935 
Driftkostnader, hyra, städ, el mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -1 031 000 -956 389 74 611 
 

Avskrivningar Silentzvägen mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall jan – feb 2021 Avvikelse jan – feb 2021 

 0 -20 076 -20 076 
Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders 
avskrivningstid som avslutades tom februari. 

Balanskravsresultat 2021 

 Balanskravsutredning 2021 2020 

    

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 224 903 -1 002 874 

    

- Samtliga realisationsvinster - - 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

+/- 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper - - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 224 903 -1 002 874 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 

= Årets balanskravsresultat 224 903 -1 002 874 
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1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag 

för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. 

Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 

insatserna, speciellt i slutet av året.  

En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt.  

Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning. 

1.7 Förväntad utveckling 
Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst 

efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar.  Arbetsförmågeutredningarna har 

efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. ”Lågtröskelverksamheter”/”för-

rehab” i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas 

kunna verkställa under 2022.  

Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare. 

I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;  

 att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.  

 att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  

 att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 

Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt 

tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.    

Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande 

sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  

2. Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021-01-01 2020-01-01 
  -2021-12-31 -2020-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 2 9 519 995 9 623 655 
Verksamhetens kostnader 3 - 9 275 016 -10 505 977 
Avskrivningar  -20 076 -120 552 
Verksamhetens resultat  224 903 - 1 002 874 
Finansiella intäkter  - - 
Finansiella kostnader  - - 
Resultat efter finansiella poster  224 903 -1 002 874 
Extraordinära poster  - - 

Årets resultat  224 903 -1 002 874 
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3. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 4 0 20 076 
Summa anläggningstillgångar  0 20 076 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 5 695 559 482 491 
Kassa och bank  2 108 185 2 425 058 
Summa omsättningstillgångar  2 803 744 2 907 549 

Summa tillgångar  2 803 744 2 927 625 

Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital  -1 758 424 -2 761 298  
Årets resultat  -224 903 1 002 874 
Summa eget kapital  -1 983 327 -1 758 424 
 
Skulder 
Kortfristiga skulder 6 -820 417 -1 169 201 
Summa eget kapital och skulder  -2 803 744 -2 927 625 

Ansvarsförbindelser  inga inga  

 
4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.  2021 2020 

 
Årets resultat  224 903 -1 002 874 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 20 076 120 552 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  244 979 -882 322 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -213 068 2 147 095 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -348 784 -493 392 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -561 852 771 381 
 
Årets kassaflöde  -316 873 771 381 
Likvida medel vid årets början  2 425 058 1 653 677 
Likvida medel vid årets slut  2 108 185 2 425 058 
 
Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har 
ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.  
Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på 
bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.  
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5. Driftredovisning 
 

 

Belopp tkr Utfall 2021 Budget 2021 
Avvikelse  

utfall-budget 
Utfall 2020 

Nettokostnad -9 295 092 -10 651 000 1 355 908 -10 626 529 

Medlemsavgift 
(+ESF bidrag 2020) 

9 519 995  9 520 000 -5 9 623 655 

Resultat 224 903 -1 131 000 1 355 903 -1 002 874 

Utgående eget kapital 1 983 327 627 000 1 356 327 1 758 424 

 

Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. 
Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 
insatserna, speciellt i slutet av året.  
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt.  
Detta har påverkat resultatet.  

 

6. Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Finsam:s verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31   2020-12-31 

 
Driftbidrag från staten 4 760 000 4 679 000 
Driftbidrag från Uddevalla kommun 1 005 822 988 706 
Driftbidrag från Orust kommun 249 750 245 500 
Driftbidrag från Lysekils kommun 240 624 236 529 
Driftbidrag från Strömstads kommun 233 473 229 500  
Driftbidrag från Tanums kommun 211 511 207 912 
Driftbidrag från Munkedals kommun 178 598 175 559 
Driftbidrag från Sotenäs kommun 147 211 144 706 
Driftbidrag från Färgelanda kommun 113 011 111 088 
Driftbidrag från VG-region 2 379 996 2 339 496 
 
ESF-bidrag - 265 660 
Öresavrundning -1 -1  
Summa verksamhetens intäkter 9 519 995 9 623 655  
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Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Inhyrd personal  7 593 241 8 826 808 
Lokalkostnader  907 840 861 838 
Övrigt  773 935 817 331 
Summa verksamhetens kostnader                              9 275 016 10 505 977  
 

Not 4. Anläggningstillgångar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Ingående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
Nyanskaffningar  - - 
Utgående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
 
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång  341 564 221 012 
Årets avskrivningar  20 076 120 552 
Utgående avskrivningar   361 640 341 564 
Redovisat värde vid årets slut                                   0 20 076  
 
Not 5. Kortfristiga fordringar  
  2021-12-31 2020-12-31 

Skattekonto    11 254 - 
Fordran momsersättning  275 110 277 560 
Interimsfordringar  409 195 204 931 
Summa kortfristiga fordringar  695 559 482 491 
 
Not 6. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna kostnader  820 417 1 169 201 
Summa kortfristiga skulder  820 417 1 169 201 
 
Not 7. Revisionskostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

Total kostnad för räkenskapsrevision  60 000 65 373 
 
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna 30 000 30 000 
Varav kostnad för statens revision  28 000 28 000 
Varav kostnad för förtroendevald revisor       2 000 7 373 
Summa revisionskostnader                        60 000             65 373 
    
 
Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar    20 076 120 522 
Summa ej likviditetspåverkande poster                      20 076           120 522 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 

och förbundets ekonomiska ställning. 

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en 

myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla 22 mars 2022 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Robert Yngve  Henrik Sundström 
Ledamot/Ordförande  Ledamot/Vice ordförande 
 
 
 
 
……………………………………….. ………………………………………….. 
Peter Larsson  Anders Paulsson 
Ledamot   Ledamot 

 
 

 
BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN  

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse 2021 

Bilaga 2 Statistik 2021 
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Till     

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst 

Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, 

Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och 

Färgelanda kommun 

Regionfullmäktige 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 
 

 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021 
  

Samordningsförbundet Väst 

Organisationsnummer 222000–2030 

 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 

Samordningsförbundet Väst, org nr 222000–2030, för verksamhetsåret 2021. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 

förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 

revisorerna.  

 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   

 

 

 

Uddevalla det datum som framgår av min underskrift. 

   

 

 

 

 

Krister Stensson      
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1 Bakgrund 

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2021. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Noter 

• Drift- och investeringsredovisning 
 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag.  

• Översiktlig analys av övriga poster. 

  

2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  

2.2 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  

2.3 Balanskrav 

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
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redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
 

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 225 tkr. 

 
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,5 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,778 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 1,983 mkr. 

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:  

”Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens 
bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och 
insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.” 

Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning. 

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbun-
det är nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrel-
sen uppsatta mål i verksamhetsplanen för året.  
 
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda må-
len för god ekonomisk hushållning. 
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2.5 Resultatet 

Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 

Utfall 

2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 9 520 9 624 

Verksamhetens kostnader -9 275 -10 506 

Avskrivningar -20 -121 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 225 - 1 003 

 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

2.6 Balansräkning 

 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 0 20 

Kortfristiga fordringar 696 482 

Kassa och bank 2 108 2 425 

Summa tillgångar 2 804 2 928 

Eget kapital exkl. årets resultat -1 758 -2 761 

Årets resultat -245 1 003 

Kortfristiga skulder -820 -1 169 

Summa eget kapital och skulder -2 804 -2 928 

   

Ansvarsförbindelse Inga Inga 

 

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats 
något under perioden.  

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. 
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2.7 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  

2.8 Drift- och investeringsredovisning 

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

 

Dag som ovan 
KPMG AB 

 

 

Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 

Josefine Kjellberg 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

 
 
 

  

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet var 430 samverkansparter under 2021.  

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

220 samverkansparter har fått 

utbildningsinsatser eller information om 

förbundet. Detta gäller Arenadagen och 

information till enskilda eller mindre 

grupper. Finsamkonferensen, ”Öppet 

Hus”, samt lokal samverkansutveckling 

har blivit inställt, detta för att förhindra 

smittspridning av Corona.  

Förbundets Dag genomfördes i 

september, men ingår inte i statistiken, 

eftersom den ses som intern samverkan 

inom förbundet. 

Det fanns avtal om arbetstränings-

platser med AME/AMA i alla 

kommuner, förutom AMI i Färgelanda. 

Flera av AME/AMA/AMI har haft stopp 

för nya deltagare under delar av året.  

18 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI under 2021.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021 
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 

Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under perioden haft 197 nya deltagare, 

108 kvinnor och 83 män, samt 6 anonyma.  
 

Kommentar: Det är en ökning från förra året och långt över 

målet. Det nya arbetssättet att samtliga som ansöker får direkt 

vid anvisning en Rehabvägledare, kan ha bidragit till ökningen. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 28 % av deltagarna som började sin insats hos RV under året var 

under 30 år.  
 

Kommentar: 2020 var det 40 % och det var ovanligt hög andel. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 51 % av deltagarna som avslutades fullföljde insatsen. Övriga 49 

% avslutades eller avbröt pga. sjukdom, behov av fortsatt 

rehab, flytt eller föräldraledighet. 
 

Kommentar: 2020 var det 71 %. Minskningen kan bero på att 

antal deltagare har ökat och många som har stått mycket långt 

ifrån arbetsmarknaden och därmed fått avslutas/avbrutit  

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

21 % (17 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade 

helt kommit i egen försörjning eller 35 % (24 %) av dem som 

fullföljde insatsen. 
 

Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. 

Att ha kommit till egen försörjning innebär att de är utan 

offentlig försörjning, de kan vara helt utan försörjning. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

33 % (27 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 65 % (39 %) % av dem 

som fullföljde insatsen. 
 

Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. 

Både totalt och speciellt bland de som kunde tillgodogöra sig 

insatsen är det flera/högre andel än förra året som har kommit 

i arbete eller studier. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid under perioden var 8,7 månader. 
 

Kommentar: 2020 var den 10 månader. 

Trots att alla deltagare får en RV så fort ansökan har kommit in, 

så har inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det 

kan bero på att antal deltagare som inte kan fullfölja insatsen 

har ökat och avslutas när man inser det och de har då fått hjälp 

till rätt kontakt i välfärdssystemet. 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2020-01-01 och tom 

2021-06-30 

213 deltagare avslutades 

under denna period, 204 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 172 

eller 84 % svarade 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? Hjälper 

insatserna över tid? 

 

33 % (20 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

35 % (30 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes, måluppfyllelse vid avslut för de 213 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter 

avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019 

125 deltagare avslutades, 

108 hade gett sitt samtyckte 

att delta i uppföljningen och 

89 eller 86 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de det 

även det 2 år efter avslut? 

 

44 % (21 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 2 år efter avslut. 

52 % (34 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 125 som 

avslutades 2019, dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentarer: Det är mycket tydligt att resultatet är bestående och tom förbättras med tiden.  
6 månader efter avslut har de som har egen eller är utan offentlig försörjning ökat från 20 % – 33 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 30 % till 41 % 
2 år efter avslut har de som har egen eller är utan offentligförsörjning ökat från 21 % till 44 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 35 % till 44 % 
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Utredningen  
 
 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 
 

 

 

 

Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 

Minst 160 nya deltagare 

under perioden 

 

Det skulle genomföras 

9, 4 veckors grupper 

med 12 – 20 

deltagare/grupp 

 

 

 

 

 

200 personer har deltagit i någon form av utredningen under 2021,                

98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  

 

Det genomfördes 11, 3 veckors grupper med max 8 deltagare/grupp och      

en 4 veckors grupp med 12 deltagare 
 

 

22 % av deltagarna i utredningen under 2021, var under 30 år. 

Kommentar: 2020 var det 23 %  

  Fysioterapeuten skulle 

genomföra minst en 

föreläsning/grupp och 

90 Tippa- och 

konditionstester under 

året 

Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och 

stöd till deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Inga föreläsningar genomfördes. 

 

 

http://www.sofvast.se/
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Pinnstatistik förs  över vilka som ansöker till förbundet om insatser för deltagare. 

Uppföljning av deltagare som har haft rehabvägledare görs även 6 månader och 2 år efter att de har 

avslutat, den sammanställs och redovisas en gång per år i samband med årsredovisningen, samma gäller 

indikatorerna. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna. 

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning och tid i offentlig försörjning, samt hos 

rehabvägledarna sysselsättning före och efter insats. 

All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Sof Väst har finansierat 2 olika individinriktade insatser under 2021. Totalt har det varit 523 

deltagare, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i 

övrig statistik. 

Det motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer, 23 % har deltagit i mera än en insats eller varit 

inskrivan mera än en gång.  

Under 2021 var målsättningen att det skulle börja  300 nya deltagare, det var 396 nya deltagare, 205 

kvinnor, 175 män och 16 anonyma.  

355 deltagare avslutade sin insats under 2021, varav 178 kvinnor och 177 män.  

Den 31 december 2021 fanns 151 personer, 88 kvinnor och 63 män i Sof Väst insatser, samtliga hos 

rehabvägledarna.  

Antalet ansökningar till insatser i Sof Väst under 2021 var 337, de flesta från kommunenerna följt av AF. 

              

  F:landa L:kil M:dal Orust S:näs S:stad Tanum U:a Totalt % ansök % Sof  
AF 11 13 10 3 9 8 7 55 116 34,4% 25% AF 

FK 0 0 2 6 1 0 1 13 23 6,8% 25% FK 

Kommun 21 28 11 10 8 11 1 32 122 36,2% 25% kom 

PrimVård 2 0 7 2 0 3 3 13 30 8,9% 12,5% VGR 

Psyk 2 5 5 3 0 2 7 19 43 12,8% 12,5% VGR 

Egen  0 0 1 0 0 0 2 0 3 0,9%   

Totalt 36 46 36 24 18 24 19 132 337 100% 100% Totalt 

             

% ansökn 10,7% 13,6% 10,7% 7,1% 5% 7,1% 5,6% 39,2% 100%    

% Sof V  4,8% 10,1% 7,5% 10,5% 6,2% 9,8% 8,9% 42,3% 100%    
 

Rehabvägledare:  6,0 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag har varit bemannade. De arbetar kartläggande, motiverande och vägledande med 

arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång 

till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i kommunerna. 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. Utveckling av nytt SUS pågår. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Statistik för rehabvägledarna under 2021.  

Rehabvägledarna hade totalt 323 deltagare, 169 kvinnor och 148 män samt 6 anonyma som inte 

redovisas i statistiken för övrigt.  

Målsättningen var 140 nya deltagare. Det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor och 83 män samt 6 

anonyma.  

165 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80  kvinnor och 85 män. 
 

Månadvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabvägledare under året.  

 
 

Kommunvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabvägledare under året. 
 

191 nya deltagare 2021                                                                       165 avslutade deltagare 2021     

Därav 108 kvinnor och 83 män                                                           Därav 80 kvinnor och 85 män     

        
 

 

Åldersfördelning för de 165 deltagarna (80 kvinnor och 85 män) som avslutades hos rehabvägledare 

2021. 

 
Genomsnittsåldern var 37,7 år, för kvinnor 38.8 år och för män 37,0 år.  

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras vilket motsvarar 61 av 165 eller 37 % av de som avslutades under 

året. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 165 personer som avslutades hos rehabvägledare 2021. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före insats var 3,6 år, för kvinnor 3,6 och för män 3,7.  
 

Försörjning vid start och avslut för de 165 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2021. 

     
 

Totalt 35 av 165 avslutade deltagare, vilket är 21 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna var det 25 % och för männen 18 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan 

kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 165 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare 2021.   
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Sysselsättning vid start och avslut för de 165 som avslutades hos rehabvägledare 2021.

       
55 av de 165 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subvention eller i 

studier direkt vid avslut vilket motsvarar 33 %. För kvinnorna är det 36 % och för männen är det 31 %. 

Deltagarna kan ha flera sysselsättningar, ex arbete eller studier och även vara arbetssökande. 
 

 
 

Inskrivningstiden för de 165 personerna som och avslutades hos rehabvägledare 2021.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 8,7 månader.  För kvinnorna 8,5 månader och för män, 9,0 månader. 

Målsättningen var att inskrivningstiden i genomsnitt skulle vara 6 månader. Trots det nya arbetssättet att 

samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan har kommit till förbundet så har 

inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 

tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 

välfärdssystemet. 

För andra året i rad har männen längre inskrivningstid än kvinnorna, tidigare år har det varit tvärtom. 
 
 

 

Kommunvis fördelning av de 18 personer, 9 kvinnor och  9 män som under 2021 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 
 

 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt 

mycket ”förrehab”. Sof Väst tillsammans med Beredningsgruppen arbetar nu med att deltagarna hos 

Rehabvägledarna ska kunna delta i kommunernas verksamheter där målsättningen är arbetsförberedande, 

att bryta isolering komma ut och träffa andra. Men detta har varit svårt att verkställa under pandemin. 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2020-01-01 tom 2021-06-30. 
 

213 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 9, dvs. 204 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 172, dvs. 84 %.  
 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 172 deltagare som avslutades under tiden  

2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:   

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan 

kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 172 deltagare som som avslutades under  
tiden 2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:

  
 
 
 

 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019. 

125 deltagare avslutades under det året, alla utom 17, dvs. 108 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 89, dvs. 86 %. 
 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 89 deltagare som avslutades 2019 och svarade: 
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57 av 172 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offentlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 33 %.  

 

Jämförelse: 42 av 213 dvs 20 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offentlig försörjning direkt vid 

avslut. 

 

 

61 av 172 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader 

efter avslut, dvs. 35 %.  
 

Jämförelse: 63 av 213 dvs 30 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 
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Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, 

utan kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning. 
 

 
Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 89 deltagare som avslutades 2019 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 

månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att resultatet är hållbart över tid.  
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

4,1 tjänster, 1,0 utredare, 2,8 arbetsterapeuter och 0,3 fysioterapeut.  

En arbetsterapeut lämnade uppdraget i mitten av augusti och ingen ny rekryterades. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 160 nya deltagare under året. Totalt har 200 deltagare genomfört någon form av utredningen 

under året. Målet var 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 

5 dagar/vecka. På grund av pandemin har insatsen fått anpassas till färre deltagare per grupp, nedkortade 

och komprimerade utredningar samt mer individuellt arbete. 11 grupper som pågick i 3 veckor/grupp med 

max  8 deltagare/grupp har genomförts och en 4 veckors grupp med 12 deltagare. 

Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade 

i var sitt rum. Arbetet på stationer var individuellt.  

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 

Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  

Dessa utredningar genomfördes i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 
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39 av 89 som deltog i 

uppföljningen hade ingen 

offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 44%.  
 

Jämförelse: 26 av 125 dvs. 21 % 

som avslutades under 2019 hade 

ingen offentlig försörjning direkt 

vid avslut. 

 

 
 

46 av 89, dvs. 52 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 43 av 125 dvs. 34 % som 
avslutades under denna period, 
arbetade eller studerade direkt vid 
avslut. 
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Statistik för utredningsenheten 2021, för samtliga deltagare i både längre och kortare utredningar. 
 

Kommunvis fördelning av de 190 (98 kvinnor och 92 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare 10 anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken.  

 
 

 

 

Åldersfördelning för de 190 deltagarna (98 kvinnor och 92 män) som deltog i utredningen under 2021.  

   
Genomsnittsåldern var 42,9 år, för kvinnor 44,2 år och för män 41,6 år.  
Största ålderskategorin var 30 – 59 år, 134 deltagare eller 71 %.  

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras, de var 22%. 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 190 personer som deltog i utredningen under 2021.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,3 år, för kvinnorna 4,4 år och för männen 
4,2 år. 17 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Försörjning vid start för de  190 deltagare som deltog i utredningen under året. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

          
Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom 

syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Fallbeskrivningar 2022 
AA, man 55 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från av Arbetsförmedlingen och 

Närhälsan som önskar stöd i att utreda AA arbetsförmåga och i att finna lämplig inriktning av arbete.   

AA har långvariga fysiska problem i bl.a. ryggen. Har varit arbetssökande i flertalet år och inskriven på AF 

inom jobb och utvecklingsgarantin. Självförtroendet är påverkat av lång frånvaro från arbetsmarknaden. 

AA får stöd hos rehabvägledare inledningsvis och genomför också en utredning av arbetsförmåga i syfte 

att finna förutsättningar för lämpligt arbete. AA har haft ett flertal arbetsträningsplatser under åren men 

inget har lett fram till en anställning viket bidragit till att AA ställer sig tveksam till ytterligare 

arbetsprövningar då han känner sig ”utnyttjad” och det ändå inte lett till något fast arbete. P.g.a. 

pandemin har det varit svårt att finna lämpliga arbetsträningsplatser då AA varit mycket begränsad i vad 

som han anser sig vilja och klara. En arbetsträning erbjuds slutligen men AA avbryter den efter bara 

några veckor då han inte trivs på arbetsplatsen. Parallellt med arbetet att finna arbetsträningsplats har 

AA regelbunden kontakt med vården för sina ryggsmärtor. Efter ett flertal möten med vården och 

handläggare på AF avslutas AA hos Sof efter drygt ett år för ytterligare rehabilitering och vård. 

BB, man 30 år kommer till Samordningsförbundet från IFO och AF med önskan om stöd i att klargöra 

förutsättningar för arbete och stöd i att komma ut i arbete. BB har ADHD men är mycket motiverad 

och har bra eget driv och önskan om att komma ut i arbetslivet. BB får RV och han genomgår 

arbetsförmågeutredning där hans resultat ytterligare stärker hans motivation. RV hittar snabbt en 

arbetsträningsplats på en hotell- och konferensanläggning där BB trivs utmärkt och arbetsgivaren är 

mycket nöjd med BB insats. Redan efter en kort tids arbetsträning erbjuds BB anställning med 

lönestöd. BB avslutas till arbete efter ca 8 månader.  

CC, kvinna 23 år gammal, kom till Samordningsförbundet via ansökan från IFO och psykiatrin. CC har 

inte slutfört gymnasiet, har ingen arbetslivserfarenhet, ingen försörjning och isolerar sig hemma. CC 

har ångestproblematik och svårt att visats bland människor. Är oroligt inför vuxenlivet och vet inte 

vilka förväntningar som ställs. CC har haft några kortare praktikplatser men är väldigt rädda för att 

göra fel och har lågt självförtroende. CC får en RV och erbjuds utredning av arbetsförmågan och en 

plan för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Utredningen visar på goda förmågor och 

arbetsträningsplatser söks i närområdet för att minska pressen som kan komma med nya miljöer och 
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med att förflytta sig med buss. Efter ett flertal studiebesök på flera olika arbetsplatser hittas en 

arbetsträningsplats på ett mindre företag i närområdet där förutsättningar finns för CC att utvecklas i 

långsam takt. Under tiden på arbetsplatsen väcks alltmer intresse hos CC att återta sina studier och 

göra färdigt gymnasiet. CC får med hjälp av RV stöd i att söka utbildning på folkhögskola och avslutar 

därmed sin arbetsträning. CC kommer in på utbildning och avslutas hos Sof Väst efter ett drygt år.  

DD, kvinna 45 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från IFO och AF med önskan om att 

få stöd i att klargöra förutsättningar för arbete. DD kom till Sverige för 7 år sedan och har sedan dess 

genomgått SFI till C-nivå och deltagit i ett flertal aktivitetsförberedande insatser via AF och är inskriven i 

JOB,en. DD har kontakt med vården för långvariga fysiska problem och trauman. Trots flertalet försök 

att komma ut på arbetsmarknaden har det inte fungerat. DD erbjuds en enskild utredning under 3 dagar 

då behov av tolk finns. DD har ingen fullgjord skolutbildning från sitt hemland men har viss 

arbetslivserfarenhet. Av utredningen framkommer att DD har svårt att följa, läsa och ta till sig 

instruktioner och har bristande kunskap i svenska språket vilket försvårar bedömningen av DD 

processfärdigheter och arbetsförmåga. DD avslutas efter slutförd utredning och rekommenderas 

fortsatt utredning hos vården och språkpraktik.       
 

 

Tre Strukturövergripande insatser var planerat att finansiera under 2021, 

verksamhetsutvecklare¸ samverkansutveckling, samt kunskapsutveckling och information i samverkan.  

Två har genomförts, samverkansutveckling som var tänkt lokalt i kommunerna har ej varit möjligt att 

verkställa pga. av pandemin. Det är svårt att bygga ny kontakter och relationer digitalt.  

Målet för de strukturövergripande insatserna var totalt 430 medarbetare under året, det blev 220. Flera 

aktiviteter som ex. Finsamkonferensen och Öppet hus fick ställas in.  Även höstens Arenadag ställdes in. 
 

 

Indikatorer för finansiell samordning  
Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” 

och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den 

strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 

indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 15 indikatorer 

är måtten enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), 

personal i insatser, parternas chefsgrupper (beredningsgrupp), remittenter och styrelseledamöter. 

Under 2021 har 242 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, att jämföra med 294 enkäter 

2020. Under 2021 har ytterligare en respondentgrupp tillkommit då remittenter har fått svara på en 

enkät. Svårigheter med insamling av enkätsvar p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av 

antalet enkätsvar. 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört 

med rikssnittet och jämfört med eget resultat föregående år. För indikator 4 går det inte att jämföra 

med förra årets resultat då måttet har förändrats. Ej heller för indikator 16 går det att jämföra med 

förra året då indikatorn är ny för 2021. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2020. Då enkäter ställda 

till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 
 

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn.  

Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   
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Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket.  
Pilen visar Sof Västs resultat i förhållande till 2020, pil uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar 
oförändrat resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat. I det totala resultatet ingår även svar från 
personer som ej angett kön.       

 

 

Nr Indikator Resultat totalt 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

Resultat kvinnor 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

Resultat män 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som erbjuds är 

organiserade runt deras behov (personcentrerade) 

 

 

 

 

 

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den 

tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

4 Deltagare upplever att det finns någon som håller 

samman och stödjer den enskildes samordnade 

rehabiliteringsprocess 

 

 

 

 

 

 

5 Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom 

och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

 

 

 

 

 

 

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en 

planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan 

onödiga dröjsmål 

 

 

 

 

 

 

7 Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning 

närmare arbetsmarknaden/egen försörjning. 

 

 

 

 

 

 

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra myndigheter 

respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt 

 

 

  

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper 

och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare 

som från brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

 

 

 

 

 

10 Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i 

samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det 

löpande arbetet på ett strukturerat sätt 

 

 

  

11 Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade 

insatserna är hållbara och säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att 

strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla 

relationer 

 

 

  

13 Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande 

arbetssätt och synsätt 

 

 

  

14 Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och 

utvärdering av myndighetsgemensamma insatser 

 

 

  

15 Insikter från samverkan leder till att nya typer av 

förebyggande insatser utvecklas så att behov av 

samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 

individer fångas upp mycket tidigare och på ett 

annorlunda sätt 

 

 

  

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos fyra av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Detta kan jämföras med 

föregående år då endast en indikator var över rikssnitt. I fyra indikatorer är det insamlade resultatet i 

samma nivå som rikssnittet och i åtta indikatorer är det lägre jämfört med rikssnittet. Indikator 7 som 

handlar om deltagarens uppfattning av att ha gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden har Sof Västs 

resultat förbättrats jämfört med föregående år och är i år bättre än riket. 

Förbundets eget resultat jämfört med förra året har förbättrats i sex indikatorer men sjunker i fyra. Ett 

oförändrat resultat kan utläsas i fyra indikatorer. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört 

med 2020 är också detta år huvudsakligen indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och 

samverkan mellan myndigheterna. 

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet bättre i fyra av åtta indikatorer. För 

männen visar två av åtta indikatorer ett bättre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2020 

ökar gruppen kvinnors resultat i fyra av indikatorerna och minskar bara i en. Männen ökar i sex av 

indikatorerna och minskar inte i någon.  

De indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. Ett resultat som är 

oförändrat jämfört med föregående år. 

Resultatet för förbundet totalt har förbättrats 2021 jämfört med 2020 men en nedåtgående trend kan ses 

för flera indikatorer som är kopplade till den strukturella utvecklingen.  
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Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 101 KS/2021:1580 
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt beviljande av 
ansvarsfrihet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021. 

2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats över till 
medlemskommunerna. 
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Samordningsförbundet Väst överlämnar en årsrapport där resultatet för verksamhetsår 2021 är 
224 903 kr. Förklaring till det positiva resultatet är att en tjänst varit vakant sedan augusti 2021 
samt att annan frånvaro hos personal skapat lägre utgifter än budgeterat. På grund av 
Coronapandemin har vissa planerade aktiviteter inte heller kunnat genomföras under året, vilket 
också innebär att de ekonomiska resurserna inte nyttjats fullt ut. 
 
I Kommunallag (2017:725) stadgas att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning. Enligt 
kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt en 
verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbundet är nära att 
uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsen uppsatta mål i 
verksamhetsplanen för året. 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda 
målen för god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
Sof Väst Årsredovisning 2021 
Sof Väst Revisionsberättelse auktoriserad revisor 2021 
Sof Väst Revisionsberättelse förtroendevald 2021 
Sof Väst Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
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Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
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Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

Plats och tid Årholmen, 2022-04-05, klockan 10:00 

Beslutande  
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera  

Justeringens  
plats och tid  

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 /DeltagNamnOrdförande/ 
 
Justerare ………………………………………………. 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

Övriga deltagare: 
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Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

 
Omröstningsprotokoll 
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Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

 

§ 20 KS/2022:528 

Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Då avtalet har reviderats har Orust kommun uppmanats 
att anta förslaget likt andra berörda parter i Västra Götalandsregionen. 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 
kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen 
har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 
kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 

Västkom 

 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-03-24 KS/2022:528 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 42 80  
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Förslag hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen. Då avtalet har 
reviderats har Orust kommun uppmanats att anta förslaget likt andra berörda parter i 
Västra Götalandsregionen. 
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 
överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt 
samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring 
att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en 
del av primärvården. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Västkom 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg



Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Ö R S L A G  
A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 



 

 

Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

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

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

 
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna  
 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

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

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP).  

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/sip-riktlinje-och-bilagor/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/avvikelsehantering/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3cbc4c62-01f2-4cd4-8652-0bfe8e943231/Riktlinje%20Hantering%20av%20oenighet%20p%c3%a5%20regional%20niv%c3%a5%20V%c3%a5rdsamverkan%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
12 kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

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

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

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

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

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

* L Ä S  M E R  
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/368f514e-3911-4cb9-b912-c6b3da9fe4ea/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardsamverkan.se/omraden/egenvardsrutin/
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B.7 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

B.8 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97c652b2-0bd0-4c67-b0e6-020b90617187/Riktlinje%20F%c3%b6rvaring%20och%20transport%20av%20avlidna%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen%20och%20l%c3%a4nets%20kommuner.pdf?a=false&guest=true
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

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

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
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Överenskommelse om läkarmedverkan i 
kommunal primärvård i Västra Götaland 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.  
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser.  

 

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 
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 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  



Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Sida | 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö V E R E N S K O M M E L S E  

Samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

 

 
  

Avtal 
 Överenskommelse 

 

F Ö R S L A G  

 



Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Sida | 1  

 

Innehåll 
Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård ............................................................................................ 2 

 Inledning ........................................................................................................ 2 
 Målgrupp ........................................................................................................ 2 
 Syfte ............................................................................................................... 2 
 Gemensamt ansvar ...................................................................................... 3 
 Kommunens betalningsansvar .................................................................... 3 
5.2 Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret ........................................ 4 
 Uppföljning .................................................................................................... 4 

 

  



Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Sida | 2  

 

Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och 
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, 
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.  

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar 
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst 
ansvar är dock gemensamt för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det 
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument 
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den 
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  

https://www.vardochinsats.se/
https://kunskapsguiden.se/
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar 
och behov av anpassning 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

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

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska 
utföras.  

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 

• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 
erbjuder.   
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Missiv 

Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och 

hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser.  

Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker och 

för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och 

överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till 

varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande 

överenskommelser läses som en helhet. 

I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen 

finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 

samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 

ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 

Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Det finns ytterligare avtal och överenskommelser som regleras i annat 

sammanhang.  
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Sammanfattning av förslag 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 

överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet 

samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har 

även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 

kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder 

på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om motstridiga 

synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets längd. Några 

remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera 

av synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma 

utvecklingsarbetet.  

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

• Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och 

sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

• Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

• Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som 

ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för 

personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss 

annan heldygnsvård. 
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra 

Götaland 

• Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan 

med bilaga 

• Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

• Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart 

som möjligt skrivas ut 

• Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

• Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar 

kopplat till den regionfinansierade öppenvården 

• Betalningsmodellen kvarstår 

 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 

• Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter 

målgruppen 

• Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt 

för gemensamma ansvarsområden 

• Större fokus på individen och dess behov 

• Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år  

 

 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 



Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 Sida | 4  
 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 

 

Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar 

samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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§ 102 KS/2022:528 
Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Då avtalet har reviderats har Orust kommun 
uppmanats att anta förslaget likt andra berörda parter i Västra Götalandsregionen. 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 
överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och 
tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas 
av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-04-05 § 20 att föreslå kommunstyrelsen lämna över följande 
förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 

Västkom 

 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-03-24 KS/2022:528 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 42 80 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Sammanfattning av ärendet 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till 
Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma 
förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är 
riktningen i omställningsarbetet.  
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 
vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, 
samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Västkom 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg
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Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

Plats och tid Årholmen, 2022-04-05, klockan 10:00 

Beslutande  
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera  

Justeringens  
plats och tid  

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 /DeltagNamnOrdförande/ 
 
Justerare ………………………………………………. 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  
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 ……………………………………………… 
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§ 21 KS/2022:528 

Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands 
långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och 
ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. 
Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och 
tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam 
målbild som visar färdriktningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 

Västkom 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG 

S T R A T E G I  

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de 

områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 

målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten 

i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den 

länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland 

och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 

färdriktningen. 

Sammanfattning av ändringar från remissversion 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har kompletterats 

med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma 

mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). 

Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska risken 

för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och 

samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller 

gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 

arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i 

hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och 

primärvården består av två huvudmän. 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 



Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

 Sida | 2  
 

Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom Färdplanen - länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderar samtliga parter att var för 

sig besluta om att anta Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära 

vård. 

  

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens 

kommunalförbund 
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Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 103 KS/2022:528 
Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra 
Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara 
innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i 
omställningsarbetet.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Färdplanen är en 
övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, 
vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.  

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och 
tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam 
målbild som visar färdriktningen. 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-04-05 § 21 föreslå kommunstyrelsen överlämna följande 
förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 

Västkom 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-03-29 KS/2015:1817 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Rickard Karlsson 
telefon 0304-33 43 07 
e-post: rickard.karlsson@orust.se

Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling/kommunfullmäktige beslutar att: 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70 
sjöbodsförråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 2014 och ger byggrätt för en handfull 
större magasinsbyggnader med hamnändamål. Beslut om att bevilja positivt planbesked 
för att ta fram en ny detaljplan även för fritidsboende togs av kommunfullmäktige 2016. 
Denna detaljplan var på samråd sommaren 2018. Utskottet för samhällsutveckling 
föreslår vintern 2021 kommunstyrelsen att besluta om att avbryta detaljplaneläggningen. 
Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 att planarbetet ska fortsätta med justeringar 
av planen bland annat utifrån kulturmiljöanpassning och kommunens viljeinriktning. 
 
Förvaltningen föreslår utifrån kommunfullmäktiges beslut att ändra inriktning på 
detaljplanen genom att ta bort sju bostadshus jämfört med samrådshandlingen och 
ersätta dessa med cirka 70 små traditionella sjöbodsförråd. Detta innebär både en bättre 
anpassning till kulturmiljön samt till lokalsamhällets behov av förråd till båtplatserna i 
hamnen. Förslaget innebär också en mindre påverkan på bakomliggande fastigheters 
havsutsikt jämfört med samrådshandlingen. Förslaget har också en rad fördelar jämfört 
med gällande plan. Ett genomförande av denna riskerar större privatisering, sämre lokal 
anknytning, få förråd knutna till båtplatser samt stor risk för omvandling av de stora 
magasinslokalerna till bostäder. Gällande plan innebär jämfört med det nya 
inriktningsförslaget också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter. 

Historik och bakgrund 
Gällande detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft 
2014. För denna del av detaljplanen gäller hamnändamål och planen ger byggrätt för en 
handfull större magasinsbyggnader. Beslut om att bevilja positivt planbesked för att 
tillskapa byggrätt för hamnmagasin med fritidsboende, gemensamhetsutrymme, 
parkeringsytor samt bodar för hamnändamål togs av kommunfullmäktige i augusti 2016. 
En nu detaljplan arbetades fram i enlighet med planbeskedet och beslut om samråd togs 
av utskottet för samhällsutveckling i maj 2018. 
 
I december 2020 fick utskottet i samhällsutveckling information om det arbete som 
pågår med att ändra detaljplanen för Kungsviken 1:25. Utskottet för samhällsutveckling 
beslutade 2021-02-08 § 32 att föreslå kommunstyrelsen besluta att avbryta 
detaljplaneläggningen. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11 att återremittera ärendet till utskottet för 
samhällsutveckling för ytterligare utredning av planförslaget. Kommunfullmäktige 
beslutade 2021-05-20 § 52 att fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för 
Kungsviken 1:25 med justeringar som korrelerar med ny kulturmiljöplan, 
samrådshandlingen och kommunens viljeinriktning. 

Förslag till ny inriktning av detaljplanen 
Samrådsförslaget medförde byggrätt för 16 kulturmiljöanpassade fritidshus om 50 m2 
och ungefär samma antal mindre sjöbodar/förråd. I förslag till ny inriktning i 
granskningshandlingen föreslås att antalet bostadshus minskas till 9 och antalet 
sjöbodsförråd ökas till cirka 70 stycken, vilket motsvarar antalet båtplatser i hamnen. 
Storleken föreslås vara 7,5 m2 och i två varianter, dels i längor och dels i bodar med två 
förråd i varje. Byggnadshöjden sätts till cirka 3 m och sjöbodsförråden ska utföras med 
traditionell, kulturmiljöanpassad utformning. Förråden som i detaljplanen ska regleras så 
att de byggs utan VA och oisolerade ska knytas till hamnplatserna, där sjöbodsförråden 
ingår i båtplatshyran. Området för sjöbodsförråden ska regleras som en fastighet i 
detaljplan där även en servicebyggnad och övriga faciliteter för hamnen ingår. 
Exploatören hur idag ut ungefär hälften av båtplatserna till boende i Kungsviken med 
omnejd och flertalet av övriga hamnplatser till Orustbor. 

Bedömning 
Förslaget på ny inriktning innebär sannolikt att alla båtplatserna i hamnen får var sitt 
förråd. Detta bedöms bli uppskattat, då en kombination av båtplatser och förråd är 
efterfrågat, både i Kungsviken och på Orust. Området med små och låga sjöbodsförråd 
innebär att det blir bättre utsiktsförhållanden mot havet för bakomliggande bebyggelse, 
vilket ger en positiv förändring för dessa fastighetsägare jämfört med 
samrådshandlingen. Ett borttagande av sju bostadshus som ersätts med ett femtiotal nya 
sjöbodsförråd (jämfört med samrådshandlingen) innebär också mindre påverkan på 
landskapsbilden i viken samt en bättre harmoniering med angränsande anrika 
kulturmiljöer såsom Gösta Johanssons varv. Trafiken och parkeringsbehovet bedöms 
endast påverkas marginellt jämfört med idag, då det är samma personer som kommer ha 
båtplats och förråd. De cirka 25 parkeringsplatserna som idag finns för hamnen bedöms 
räcka gott, även till besökare till bostadshusen, då parkeringsytan idag används sparsamt 
på grund av att flertalet som har båtplats bor i närheten. Till bostadshusen hör två 
parkeringsplatser var inom egen fastighet vilket bedöms tillräckligt. 
 
Skulle området istället byggas enligt gällande detaljplan innebär det en rad negativa 
effekter jämfört med detta förslag på ny inriktning av granskningshandlingen. Området 
kommer i enlighet med gällande plan byggas ut med ett tjugotal hamnmagasin i ett fåtal 
större volymer med 1 ½ plans höjd, där varje magasinsdel om 20-50 m2 avses avstyckas 
som en fastighet. Detta innebär en sämre lokal anknytning, endast ett fåtal eller inga 
förråd knutna till båtplatser och stor risk för omvandling av magasinslokalerna till 
bostäder, vilket kräver stora tillsynsinsatser av kommunen för att hejdas. Gällande plan 
innebär också att hamnområdet privatiseras längs vattenlinjen, där nuvarande 
planförslag har ett allmänt gångstråk. Gällande plan innebär, jämfört med det nya 
inriktningsförslaget, också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter, detta 
också utifrån att fritidshusen blir något lägre och mer uppdelade än de stora magasinen. 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-03-29 KS/2015:1817

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 
Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson 
Sektorchef    Planchef



Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25 

servicehus, ramp, 
kajakförråd etc.ca 25 p-platser 

ca 70 sjöbodsförråd  

hamn med 69 båtplatser 

    9 bostadshus
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-04-12 
 

 
§ 84 KS/2015:1817 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning 
 

Utskottet för samhällsutveckling beslut 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 fritidshus och cirka 70 sjöbodsförråd. 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 2014 och ger byggrätt för en handfull större 
magasinsbyggnader med hamnändamål. Beslut om att bevilja positivt planbesked för att ta fram 
en ny detaljplan även för fritidsboende togs av kommunfullmäktige 2016. Denna detaljplan var 
på samråd sommaren 2018. Utskottet för samhällsutveckling föreslår vintern 2021 
kommunstyrelsen att besluta om att avbryta detaljplaneläggningen. Kommunfullmäktige 
beslutade våren 2021 att planarbetet ska fortsätta med justeringar av planen bland annat utifrån 
kulturmiljöanpassning och kommunens viljeinriktning. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut att ändras inriktning på detaljplanen genom att ta bort sju 
fritidshus jämfört med samrådshandlingen och ersätta dessa med cirka 70 små traditionella 
sjöbodsförråd. Detta innebär både en bättre anpassning till kulturmiljön samt till lokalsamhällets 
behov av förråd till båtplatserna i hamnen. Förslaget innebär också en mindre påverkan på 
bakomliggande fastigheters havsutsikt jämfört med samrådshandlingen. Förslaget har också en 
rad fördelar jämfört med gällande plan. Ett genomförande av denna riskerar större privatisering, 
sämre lokal anknytning, få förråd knutna till båtplatser samt stor risk för omvandling av de stora 
magasinslokalerna till bostäder. Gällande plan innebär jämfört med det nya inriktningsförslaget 
också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 
Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25 
Beslutet skickas till 
Planenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
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Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 100 KS/2015:1817 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70 
sjöbodsförråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 2014 och ger byggrätt för en handfull större 
magasinsbyggnader med hamnändamål. Beslut om att bevilja positivt planbesked för att ta fram 
en ny detaljplan även för fritidsboende togs av kommunfullmäktige 2016. Denna detaljplan var 
på samråd sommaren 2018. Utskottet för samhällsutveckling föreslår vintern 2021 
kommunstyrelsen att besluta om att avbryta detaljplaneläggningen. Kommunfullmäktige 
beslutade våren 2021 att planarbetet ska fortsätta med justeringar av planen bland annat utifrån 
kulturmiljöanpassning och kommunens viljeinriktning. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut att ändras inriktning på detaljplanen genom att ta bort sju 
fritidshus jämfört med samrådshandlingen och ersätta dessa med cirka 70 små traditionella 
sjöbodsförråd. Detta innebär både en bättre anpassning till kulturmiljön samt till lokalsamhällets 
behov av förråd till båtplatserna i hamnen. Förslaget innebär också en mindre påverkan på 
bakomliggande fastigheters havsutsikt jämfört med samrådshandlingen. Förslaget har också en 
rad fördelar jämfört med gällande plan. Ett genomförande av denna riskerar större privatisering, 
sämre lokal anknytning, få förråd knutna till båtplatser samt stor risk för omvandling av de stora 
magasinslokalerna till bostäder. Gällande plan innebär jämfört med det nya inriktningsförslaget 
också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-04-12 § 84 att: 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70 
sjöbodsförråd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 
Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25 

Beslutsgång 
En enig kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70 
sjöbodsförråd. 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-03-24 KS/2022:113 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Godkännande av exploateringsavtal avseende Nösund 1:176 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 
1:176, norra området. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare tecknat exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för del av 
Nösund 1:176, norra området, har löpt ut. Både kommunen och exploatören har 
intresse av att nytt exploateringsavtal tecknas för att genomförandet av detaljplanen ska 
ske på ett för båda parter kontrollerat sätt. 
 
Kommunen har tillsammans med exploatören tagit fram ett nytt avtalsförslag med vissa 
förändringar men som i huvudsak överensstämmer med tidigare tecknat avtal.  
Enligt avtalet ska exploatören stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet 
av detaljplanen. 

Utredning 
Exploateringsavtal tecknades 2007-11-15 mellan kommunen och RBK Invest avseende 
genomförande av detaljplan för del av Nösund 1:176 m.fl. norra området. Detaljplanen 
möjliggör utbyggnad av cirka 75 bostäder för permanent boende. Enligt avtalet skulle 
exploatören stå för de kostnader som skulle uppkomma vid genomförandet av 
detaljplanen. Exploatören skulle bygga ut gator, VA- och dagvattenanläggningar inom 
detaljplaneområdet samt breddning av vägar och upprustning av gångvägar utanför 
planområdet. Kommunen skulle bygga vattentorn med bidrag från exploatören då 
vattentornet skulle komma till nytta för hela Nösund. 
 
Avtalet förlängdes 2014-10-31 med oförändrade villkor. 

Nuläge (kan användas) 
Exploatören har nu för avsikt att påbörja exploateringen av planområdet och har 
kontaktat kommunen för att förnya avtalet. 

Bedömning 
Det har gått mer än 14 år sedan det ursprungliga avtalet tecknades och innehållet är inte 
längre helt tidsenligt, bland annat kan nämnas att en för området central 
värmeanläggning inte längre har några större miljömässiga fördelar jämfört med andra 
metoder för uppvärmning av bostäder. En ny VA-utredning ger också en annan bild än 
tidigare av hur vattensituationen kan lösas utan byggande av vattentorn. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-03-24 KS/2022:113

Sammantaget bedömer förvaltningen att det är i både kommunens och exploatörens 
intresse att teckna ett omarbetat exploateringsavtal. 
Det nya avtalet har samma huvudsakliga innehåll som det gamla, vilket innebär att 
exploatören ska stå för kostnaderna som exploateringen medför. I det nya avtalet slopas 
kravet på central värmeanläggning, det nya avtalet innebär också att kommunen inte 
behöver bygga ett nytt vattentorn, istället ska exploatören anlägga en lågreservoar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Exploateringsavtal, daterat 2022-03-24 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-04-12 
 

 
§ 75 KS/2022:113 
Godkännande av  exploateringsavtal, Nösund 1:176 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra 
området. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare tecknat exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för del av Nösund 
1:176, norra området, har löpt ut. Både kommunen och exploatören har intresse av att nytt 
exploateringsavtal tecknas för att genomförandet av detaljplanen ska ske på ett för båda parter 
kontrollerat sätt. 
Kommunen har tillsammans med exploatören tagit fram ett nytt avtalsförslag med vissa 
förändringar men som i huvudsak överensstämmer med tidigare tecknat avtal.  
Enligt avtalet ska exploatören stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet av 
detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Exploateringsavtal, daterat 2022-03-24 
Översiktskarta 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra 
området. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till 
beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och Nösund 
Utveckling AB org.nr. 556807-6268, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 

Exploateringsavtal 
avseende Nösund 1:176 m.fl, norra området 

 
1 Inledning 

 
1.1 Avtalet omfattar exploatering och byggnation av det område som anges i 

detaljplan för del av Nösund 1:176 m.fl., norra området, antagen 2007-12-13, 
nedan kallat Planområdet, bilaga 1. 
 
De primära syftena med detaljplanen är att möjliggöra byggande av nya bostäder 
för helårsboende. Detaljplanen har upprättats i samråd med Kommunen och 
bekostats av Exploatören. 
 
Detta exploateringsavtal ersätter tidigare exploateringsavtal, tecknat 2007-11-15 
avser att reglera ansvar för kostnader och utförandet i plangenomförandefrågor 
samt fastighetsrättsliga åtgärder och där tillhörande kostnader inom Planområdet. 
 

2 Fastighetsbildning och upplåtelser 
 

 Detaljplanen förutsätter fastighetsrättsliga åtgärder vilka ska initieras och bekostas 
av Exploatören enligt nedan. 
 

2.1 Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening 
 

 Exploatören ansvarar för att erforderliga gemensamhetsanläggningar bildas eller 
befintliga utökas inom detaljplanen för anläggningar inom allmänna platser samt 
gemensamma parkeringar och område för avfallshantering, E, på kvartersmark. 
Exploatören svarar för förrättningskostnaderna. 
 
Upplåtelse av mark och anläggningar inom allmänna platser samt kvartersmark 
enligt ovan ska ske utan ersättning till respektive gemensamhetsanläggning som 
övertar anläggningen för drift och underhåll.  

 
Exploatören förbinder sig att i samband med försäljningen av enskilda tomter 
informera om att fastigheten i fråga kommer att delta i 
gemensamhetsanläggning. 
 
Exploatören ansöker och bekostar omprövning av befintlig 
gemensamhetsanläggning för tillfartsväg utanför Planområdet. Exploatören 
ansvarar för erforderlig inlösen av mark för breddning av anslutningsväg. 
 

2.2 Samfälligheter 
 

 Inom Planområdet finns marksamfälligheter. Dessa ska genom Exploatörens 
försorg inlösas och upphöra i den mån det erfordras för planens genomförande. 
Exploatören svarar för alla kostnader och eventuella ersättningar för detta. 
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2.3 Servitut, ledningsrätt och u-områden 
 

 Exploatören ska upplåta mark till respektive ledningsägare för att anlägga, 
underhålla och bibehålla ledningar inom allmänna platser och inom u-
områden på kvartersmark utan ersättning. 

Exploatören ska upplåta utrymme för transformatorstation inom område E utan 
ersättning. 

 
3 Exploateringsanläggningar m.m.  

 
 Exploatören ansvarar för genomförandet av exploateringen och samtliga därtill 

hörande kostnader såsom t.ex. kostnader för markarbeten, vägbyggnad samt VA-
anläggningar mm. Exploatören initierar, ombesörjer och bekostar samtliga tillstånd 
och dispenser mm. som krävs för genomförande av exploateringen. Området kan 
byggas ut etappvis, enligt bilaga 4.  
 
Gångvägar inom området ska, så långt det är möjligt anläggas med hänsyn till 
områdets topografi. Tillgängligheten inom området i övrigt bevakas i samband 
med bygglov och byggsamråd.  
 
Inom Planområdet förbinder sig Exploatören att projektera, utföra och bekosta 
lokalväg, gång, VA- anläggningar m.m. i enlighet med plankarta, övriga 
planhandlingar och villkoren i detta avtal. 
Exploatören ska upprätta en fackmannamässig bygghandling som innehåller en 
teknisk beskrivning med gatuplan och profil samt normalsektion. Handlingarna 
ska godkännas av Kommunen innan byggstart. 
 
Projekteringen som Exploatören ska utföra och bekosta ska redovisas 
i en bygghandling som innehåller: 
• Teknisk beskrivning avseende anläggningsarbeten 
• Översiktsplan/er skala 1:1 000 
• Befintligaplaner skala 1:400 
• Planritningar för gata och VA upprättade för skala L 1:400 och H 1:50 
• Tvärsektioner c/c 20 m upprättade för skala 1:50 
• Planritningar för el, tele och belysning upprättade för skala 1:400 
• Normalsektionen för gata och VA skala 1:50 
• Övriga handlingar som detaljritningar, typritningar som erfordras för 

entreprenaden 
 

3.1 Lokalväg, gång- och cykelväg 
 

 Exploatören ska inom Planområdet projektera, utföra och bekosta lokalväg 
och gångvägar inom allmän plats enligt principförslag för gator och VA-
anläggningar, bilaga 2, samt övriga planhandlingar. Gångväg utanför 
Planområdet får utföras med 1,5 meters bredd. 
Lokalväg ska iordningsställas enligt detaljplanens intentioner. Slitlagret av 
asfalt utförs efter att merparten av bostäder är utbyggt inom respektive 
etapp. Alternativt kan vägföreningen utföra toppbeläggningen mot 
erforderlig ersättning från exploatören. 
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Utanför Planområdets gränser förbinder sig exploatören att utföra och 
bekosta alla förbättringar enligt principförslag för gator och VA-
anläggningar, bilaga 2.  
Exploatören ska projektera, utföra och bekosta breddning av 
anslutningsvägen samt gångbana från norra området till väg nr 740. 
Utförande och utformning ska ske i samråd med Boxvik – Lundens 
vägförening och Trafikverket. Trafikverket ska kontaktas beträffande 
anslutningen av väg nr 740. Kommunen kommer att vara huvudman för 
dessa arbeten mot Trafikverket. Innan arbetena påbörjas ska avtal vara 
tecknat mellan Kommunen och Trafikverket och mellan Kommunen och 
exploatören. Initiativ till upprättandet av avtalet tas av Kommunen efter att 
exploatören meddelat att projektering ska påbörjas.  
Projekteringshandlingarna ska godkännas av Kommunen innan arbetena 
påbörjas. 
 
Exploatören utför och bekostar en upprustning av gamla vägar runt området för 
gångtrafik, se bilaga 6.  
Upprustningen av berörda gångvägar görs i samråd med Föreningen Nösunds 
sektion för stigar & leder, och ska för att kunna utföras i hela sin föreslagna 
sträckning även godkännas av Trafikverket. Dessa sträckor har inte belysning. 
Lokalväg och gångväg ska överlåtas till gemensamhetsanläggning utan 
ersättning efter godkänd slutbesiktning. 
 

3.2 Parkering 
 

 Exploatören ska inom Planområdet projektera, utföra och bekosta 2 st. asfalterade 
parkeringsplatser inom kvartersmark enligt detaljplanen, bilaga 1. Parkeringarna 
ska dimensioneras för körtrafik med bil.  
 
Parkering ska överlåtas till gemensamhetsanläggning utan ersättning efter godkänd 
slutbesiktning. 
 

3.3 Sophantering 
 
Exploatören ska bekosta och utföra gemensamt utrymme för källsortering och 
omhändertagande av kommunalt avfall. Dessa utrymme överlämnas utan 
ersättning till gemensamhetsanläggning. 
 

3.4 Belysning  
 

 Exploatören anordnar och bekostar gatubelysning i enlighet med normal 
kommunal standard. Innan belysning uppförs ska exploatören inhämta 
Sjöfartsverkets godkännande. Belysningen överlämnas utan ersättning till 
gemensamhetsanläggning.  
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3.5 Bullerdämpande åtgärder 

 
 Exploatören utför och bekostar bullerdämpning på fastigheten Tegneby – Lunden 

1:56 enligt skriftlig överenskommelse med fastighetsägaren dat. 2007-11-09. 
 
Exploatören utför och bekostar åtgärder på fastigheten Tegneby – Lunden 1:48 
enligt skriftlig överenskommelse med fastighetsägaren dat. 2007-11-09. 
 

3.6 Vattentäkt 
 

 Exploatören ska ta och bekosta vattenprov och vattennivå på befintliga brunnar 
före exploateringen och ersätta brunnar som förstörs på grund av exploateringen 
med en ny godtagbar vattentäkt. 
 

3.7 Bergsäkring 
 

 Exploatören ska säkerställa Planområdet från berg och blocknedfall enligt PM-
Berg/Geoteknik, bilaga 5. 
 
Säkringen ska utföras av eller ske under övervakning av bergteknisk expertis. 
Besiktning av bergsäkringen ska utföras av sakkunnig och kopia på protokoll 
ska skickas till Kommunen. Säkring mot bergras och nedfallande stenar ska ske 
innan övrig exploatering påbörjas.  
 

3.8 VA-anläggningar och dagvattenmagasin 
 

 Ett avtal om inkoppling till det allmänna vatten- och spillvattennätet, ska 
tecknas mellan Kommunen och Exploatören som reglerar 
förbindelsepunktens läge.   
  
Fastighetsägaren/exploatören erlägger till huvudmannen för den allmänna VA-
anläggningen alltid avgifter enligt av Kommunfullmäktige beslutad taxa. Då denna 
taxa beslutas politiskt kan den förändras över tid, både vad gäller avgiftsnivå och 
konstruktion. Anläggningsavgiften ska vid tidpunkten för förbindelsepunktens 
anvisande, omräknas och betalas enligt för samma tidpunkt gällande VA-taxa. 
Även brukningsavgiften börjar debiteras från samma tidpunkt, och debiteras 
fastighetsägaren/exploatören enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 
 
Exploatören ska inom Planområdet projektera, utföra och bekosta komplett 
ledningssystem med ledningar, brunnar, avstängningsventiler mm. för vatten, 
spillvatten och dagvatten mm. i enlighet med principförslag för gator och VA-
anläggningar, bilaga 2, med ändringar enligt PM från AqVAtech, bilaga 3, samt 
med justeringar efter ny utförd kommande VA-utredning/projektering efter 
godkännande av Kommunen, samt övriga planhandlingar. Exploatören ska även 
utföra och bekosta erforderliga fördröjningsmagasin. 
 
Anslutning av dagvattenledningar kan ske till Kommunens dagvattenledning 
vid Noras Backe, alternativt enligt principförslag för gator och VA-
anläggningar, bilaga 2. Vilket alternativ som väljs bestäms vid 
utredning/projektering av VA-anläggningen. 
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VA- anläggningen ska på ett fackmannamässigt sätt projekteras och hålla en 
standard som minst motsvarar vad som framgår i vid tidpunkten gällande 
Teknisk handbok för VA.  
 
VA-anläggningen ska dimensioneras enligt principförslag för gator och VA-
anläggningar, bilaga 2, med justering efter ny VA-utredning/projektering efter 
godkännande av Kommunen. 
 
Exploatören ska projektera, anlägga och bekosta en komplett lågreservoar i 
betong eller syrafast rostfritt stål på minst 74 m3 med tillhörande 
tryckstegringsstation enligt PM från AqVAtech. Vid projektering ska 
tillämpliga delar i tekniskhandbok användas. 
 
Kommunen ska även delta i projekteringen samt godkänna handlingarna innan 
byggstart. 
 
För att tillgodose tillräcklig vattenkapacitet till exploateringsområdet måste 
primärstation för dricksvatten i Nösund uppgraderas och detta sker huvudsakligen 
enligt AqVAtechs PM. 
Exploatören bekostar allt material t.ex. pumpar, styrning och rördelar. 
Kommunen och exploatören delar på arbetskostnaden för ombyggnaden av 
primärstationen. I vilken omfattning primärstationen behöver byggas om, tex 
pumpstorlek, avgörs av Kommunen.  
 
All yttre ombyggnad av primärstation med tillhörande ledningar bekostas helt av 
Kommunen. Ändringar av inkommande eller utgående el, elanslutningar eller 
elektriska installationer utanför primärstation bekostas av Kommunen. 
 
VA-anläggningarna inom Planområdet ska överlåtas till Kommunen för drift 
och underhåll utan ersättning efter godkänd slutbesiktning och därefter ingå i 
kommunalt verksamhetsområde för VA och dagvatten.  
 

3.9 Brandposter 
 

 Exploatören ska projektera, anlägga och bekosta brandposter enligt 
räddningstjänsten råd och anvisningar. Projektering ska ske i samråd med 
räddningstjänsten.  
 

3.10 Fornlämningar 
 

 Planområdet berörs av fornlämningarna Raä 10, 11, 480, och 481. 
Områden har avgränsats och getts arbetsidentitet SU 1. Innan arbeten som 
påverkar fornlämningar påbörjas ska tillstånd inhämtas från Länsstyrelsen. 
Exploatören ansvarar för tillståndsansökan och kostnader förenade med utredning 
och eventuellt borttagande av fornlämningar. 
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3.11 Lekplats 

 
 Exploatören bekostar och färdigställer lekytor inom Planområdet. Lekytorna förses 

med utrustning som motsvarar de krav som kan ställas på en närlekplats. 
Lekplatserna överlämnas utan ersättning till gemensamhetsanläggning.  
 

3.12 El, tele och datakommunikation 
 

 Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med 
respektive huvudman för el, tele och datakommunikation. Eventuell flytt av 
ledningar bekostas av Exploatören. 
 

4 Besiktning och kontroll m.m. 
 

4.1 Kontroll 
 

 Kommunen har rätt att utöva den kontroll av entreprenaden som Kommunen finner 
lämplig. Exploatören ska kalla Kommunen och vägförening om sådan finns till alla 
byggmöten som ska hållas regelbundet dock minst 1 gång/månad. 
 
Exploatören ska bekosta och anlita en byggledare för entreprenadarbetena i samråd 
med Kommunen. Byggledaren ska vara på arbetsplatsen i den omfattning som 
krävs i samråd med Kommunen, samt närvara och hålla i samtliga byggmöten. 
 

4.2 Slutbesiktning 
 

 Exploatören ska kalla Kommunen och samfällighetsförening om sådans 
finns till slutbesiktning och utse samt bekosta en oberoende 
besiktningsman i enlighet med AB 04 (allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT06 
beroende på hur anläggningen utförts. 
 
Innan slutbesiktning får ske ska Kommunen under minst två veckor ha haft tillfälle 
att granska relationsritningar, provtryckningsprotokoll samt dokumentation från 
vattenprov och ledningsfilmning avseende besiktningsobjektet. 
 

4.3 Garanti 
 

 Anläggningar som exploatören överlåter till respektive övertagare ska omfattas av 
garanti enligt AB 04 eller ABT 06. 
Exploatören ska avtala med entreprenören som utför anläggningar på allmän plats 
om att garantiansvar i enlighet med AB 04 eller ABT06 ska övergå till att gälla 
mellan entreprenör och respektive övertagare av utförda anläggningar. 
Exploatören ansvarar för att garantiansvaret överlåts. 
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5 Säkerhet 

 
 För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal ska 

Exploatören, till förmån för Kommunen, ställa säkerhet till ett värde av  
1 000 000 kr i form av en bankgaranti för vilken medgivande finns att 
utbetalning ska göras. 
 
Bankgarantin ska inlämnas till Kommunen senast 3 veckor före 
kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 6.4. 
 
För de anläggningar och skyldigheter mm som exploatören åtagit sig att utföra 
enligt detta avtal ställs en säkerhet i form av en bankgaranti. Säkerheten är avsedd 
att täcka del av kostnader för dessa anläggningar och skyldigheter i de fall 
exploatören inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal. 
 
Säkerheten kan nedskrivas enligt fördelningen: 
 

• etapp 1-2 (inkl. VA och dagvatten inom etappen samt lågvattenreservoar 
med tillhörande anläggningar och uppgradering av primärstation) - 40 % 

• etapp 3-4 (inkl. breddning av anslutningsväg med gångbana) - 30 % 
• etapp 5-6 (inkl. färdigställande av anslutningsväg och vägar inom 

Planområdet med toppbeläggning) - 30% 
 
Nedskrivning sker efter att etappen är färdigställd och godkänd av 
oberoende besiktningsman och eventuella fel och brister ska vara 
åtgärdade.   
 

6 Tvister och giltighet m.m. 
 

6.1 Tvist 
 

 Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 
annat. 
 

6.2 Överlåtelse 
 

 Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta 
detta avtal. 
Om Exploatören överlåter sin fastighet eller del av fastighet inom Planområdet 
innan han fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, är överlåtaren skyldig att i 
överlåtelsen meddela köparen om innehållet i detta avtal. 
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6.3 Tillägg och ändringar 

 
 Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 

Exploatören och kommunstyrelsen för att vara gällande. 
 

6.4 Giltighet 
 

 Detta avtal är giltigt endast under förutsättning: 
 
att Orusts kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast 31 dec 2022, genom 
beslut som vinner laga kraft. 
 
Om ovan angivna förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet 
utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 

 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
 
ORUST KOMMUN    För Exploatören 
För kommunstyrelsen    Nösund Utveckling AB 
  
 
___________________________________ ________________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
___________________________________ _________________________ 
Catharina Bråkenhielm     
Kommunstyrelsens ordförande   
 
 
__________________________________  
Carina Johansson    
Sektorschef samhällsutveckling  
 
      
  

Bilagor: 
Bilaga 1 Detaljplan för del av Nösund 1:176, norra området 
Bilaga 2 Principförslag för gator och VA-anläggningar 
Bilaga 3 PM från AqVAtech 
Bilaga 4 Etappindelning 
Bilaga 5 PM-Berg/Geoteknik 
Bilaga 6 Gångvägar som ska upprustas 
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ORUST KOMMUN 

PM – Ny tryckstegringsstation och lågreservoar 
i Nösund 

AqVAtech AB 
Dnr: 2112 
Dat: 2022-03-09 
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Förklaringar: 
 
Mvp = tryck uttryckt i 
antal meter 
vattenpelare ovan 
havsnivån. Värdet 
används för att 
jämföra trycknivån i 
ledningsnätet och 
nivån på anslutna 
fastigheter. 
 

 

X l/s @ Y m v p = 
flödet vid Y m 
uppfordringshöjd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM – Ny tryckstegringsstation och 
lågreservoar i Nösund 

1 Orientering 

 
Det planeras byggnation av ca 75 – 80 st nya bostäder på 
fastigheten Nösund 1:176 belägen på bergshöjderna strax 
nordost om Nösunds samhälle. De nya bostäderna utgörs dels 
av enfamiljs- dels flerbostadshus. 
 
Rådande trycknivå i dricksvattennätet i Nösund är för lågt för att 
ge tillfredställande tryck till det planerade bostäderna. Därför 
erfordras anläggande av en ny tryckstegringsstation med 
lågreservoar för det nya området. 
 

1.1 Befintliga förhållanden 

 
Nösund har ca 110 st befintliga fastigheter anslutna till det 
allmänna dricksvattennätet. De är belägna mellan nivåerna ca 
+5 - +50 m ö h. 
 
Till Nösund leder en sjöförlagd dricksvattenledning (över Boxviks 
kile) som utgår från huvudledningssystemet vid Barrevik.  
 
Vidare finns en befintlig tryckstegringsstation i samhällets 
nordvästra del. Stationen höjer ledningstrycket i Nösund via en 
hydroforanläggning, där pumpstart sker vid trycknivån ca 6.0 bar 
och pumpstopp är vid 8.0 bar.  
 
I ortens sydöstra del finns ytterligare en tryckstegringsstation 
som ytterligare höjer ledningstrycket till ett mindre högt beläget 
bostadsområde. Enligt uppgift så sker tidvis avbrott vid 
stationen, sannolikt beroende på för lågt inkommande ”sugtryck” 
under högsäsong. Stationen saknar lågreservoar vilket medför 
känslighet för tryckvariationer i det uppströms belägna 
ledningsnätet. 
  
Med beaktande av att de högst belägna fastigheterna som 
betjänas av den förstnämnda tryckstegringsstationen är belägna 
mellan 45 – 50 m ö h kan konstateras att tryckförhållandena i 
högt belägna fastigheter tidvis är lågt. Emellertid är det olämpligt 
att ytterligare höja trycket utöver 8.0 bar då ortens lägst belägna 
fastigheter då riskerar ett oacceptabelt högt tryck. 
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1.11 Befintliga huvudanläggningar 
 
I det följande redogörs för beräknade tryckförhållanden i 
huvudledningsnätet uppströms Nösund samt kapacitet hos 
befintlig tryckstegringsstation i Nösund. 
 
Som tidigare nämnts leder en sjöförlagd dricksvattenledning 
(över Boxviks kile) till tryckstegringsstationen i Nösund. 
Ledningen har dimensionen dimensionen 160 mm och längden 
är ca 1700 m mellan Barrevik och Nösund. 

 
Trycknivån uppströms tryckstegringsstationen i Nösund bestäms 
av utgående trycknivå vid en tryckstegringsstation belägen i 
Ellös (Slätthult). Via frekvensstyrd pumpning hålls där ett 
konstant utgående tryck om 3.0 bar vid Slätthult, motsvarande 
en trycknivå om ca 68 m v p (meter vattenpelare ovan 
havsnivå).  
 
Om hänsyn tas till de hydrauliska förlusterna i ledningssystemet 
mellan Ellös och Nösund beräknas trycknivån under nuvarande 
maxdygnsförbrukning (sommartid) i inkommande rörledning till 
tryckstegringen i Nösund till ca 4.5 - 5 bar, vilket är 
tillfredsställande. 
 
Befintlig tryckstegringsstation i Nösund har 2 st tryckstegrings-
pumpar typ Grundfos CR8-40 samt 2 st hydrofortankar om 
vardera 1 500 l. Vidare finns en separat sk. ”brandpump” med 
hög kapacitet för att kunna leverera vatten vid brand eller 
motsvarande. 
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1.12 Beräknad dricksvattenförbrukning 
I det följande har riktlinjer angivna i publikation P114 utgiven av 
Svenskt Vatten använts. 
 
A. Befintliga förhållanden: 
Antal fastigheter: ca 110 st 
Antal pe/fastighet: 2.5 st 
Antal pe: ca 275 st 
Dygnsförbrukning/pe: 140 l/d 
 

Dimensionerande vattenförbrukning (momentant): 5 l/s  

Medeldygnsförbrukning: ca 39 m³/d 

Maxdygnsförbrukning: ca 97 m³/d 

Maxtimförbrukning: ca 13 m³/h (3.5 l/s) 

 
Kapaciteten vid tryckstegringsstationen i Nösund: 
 
Vardera pumpen har kapaciteten ca 2.5 - 3 l/s vid aktuell 
uppfordringshöjd.  
 
Vid parallell drift beräknas den sammanlagda kapaciteten till 3.5 
- 4 l/s. Notera att maxtimförbrukningen i Nösund är ca 3.5 l/s och 
momentanförbrukningen ca 5 l/s. 
 
Ovanstående ger vid handen att befintlig pumpinstallation bör 
förstärkas. 
 
B. Planerat nytt bostadsområde: 
 

Antal fastigheter: ca 80 st 
Antal pe/fastighet: 2.5 st 
Antal pe: ca 200 st 
Dygnsförbrukning/pe: 140 l/d 
Fastigheternas nivåförhållanden: 46 - 71 m ö h 
 
Dimensionerande vattenförbrukning (momentant): 4 l/s 
Medeldygnsförbrukning: ca 28 m³/d  
Maxdygnsförbrukning: ca 70 m³/d (ca 1 l/s) 
Maxtimförbrukning: ca 9 m³/h (2.5 l/s) 
 

C. Framtida dricksvattenbehov inom hela Nösundområdet: 
 

Antal fastigheter: ca 110 + 80 = 190 st 
Antal pe/fastighet: 2.5 st 
Antal pe: ca 475 st 
Dygnsförbrukning/pe: 140 l/d 
Fastigheternas nivåförhållanden: 46 - 69 m ö h 
 
Dimensionerande vattenförbrukning (momentant): 8 l/s 
Medeldygnsförbrukning: ca 67 m³/d  
Maxdygnsförbrukning: ca 166 m³/d 
Maxtimförbrukning: ca 22 m³/h (6 l/s) 
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1.13 Rekommendationer 

För att klara den framtida dricksvattendistributionen inom 
Nösund föreslås följande: 

 
Befintlig tryckstegringsstation vid infarten till Nösund: 
 
Befintlig pumpinstallation byts till 2 st nya tryckstegringspumpar 
med kapaciteten 8 l/s @ 35 m v p vardera. Pumpstyrning bör 
vara med frekvensomformare som styr mot ett ”börvärde” på 
utgående ledning.  
 
Befintlig ”brandpump” bör kvarstå i reserv. 
 
Tryckstegringsstationen rekommenderas även att utrustas med 
uttag för inkoppling av reservkraft vid strömbortfall. Det torde 
vara möjligt att samordna detta med reservkraftanslutning till 
den intilliggande avloppspumpstationen. 
 
Ny tryckstegringsstation för den planerade bebyggelsen 
 
För att ge tillfredställande dricksvattentryck vid det nya 
bostadsområdet i nordöstra Nösund krävs anläggande av en ny 
tryckstegringsstation. Med avsikten att säkerställa att den nya 
stationen ej negativt påverkar tryckförhållandena i Nösund 
uppförs en lågreservoar i anslutning till denna. 
 
Till lågreservoaren leds dricksvatten från ledningssystemet i 
Nösund, och tryckstegringsstationen uppfordrar därefter vatten 
till avsedd trycknivå.  
 
Tryckstegringsstationen bör anläggas så att pumpcentrum 
(pumphjul) är på nivån ca + 50 m ö h. 
 
 
A. Dimensionering av pumpkapacitet: 
 
Information från Räddningstjänsten visar att det krävs en 
brandpost inom området. Kapacitetskrav för brandsläckning är 
10 l/s @ 15 m v p vid brandpostuttaget. 
 
Avseende dricksvattenförbrukning till bostäderna bör stationens 
kapacitet för denna förbrukning motsvara områdets 
momentanförbrukning, 4 l/s. 
 
Emellertid, sannolikheten av att det samtidigt krävs hela 
brandvattenkapaciteten i tillägg till områdets momentanbehov 
torde vara låg. Därför rekommenderas att den nya 
tryckstegringsstationens pumpkapacitet väljs att motsvara 
brandvattenuttag (10 l/s) med tillägg av maxdygnsförbrukningen 
(1 l/s), sammanlagt 11 l/s. 
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Pumpkapaciteten bör fördelas på 3 st likadana pumpar med 
sammanlagd kapacitet om 11 l/s vid uppfordringshöjden 50 m v 
p (5 bar). Som alternativ lösning kan 2 st likadana pumpar ges 
kapacitet för att klara områdets momentanförbrukning, 4 l/s @ 
45 m v p. I tillägg installeras då en separat ”brandvattenpump” 
med kapaciteten lägst 10 l/s @ 50 mvp. 
 
Ur hydraulisk synpunkt är det mest fördelaktigt att pumparna har 
positivt tilloppstryck, och därmed undviker eventuella 
driftsproblem orsakat av lågt tilloppstryck. 
 
Detta kan anordnas genom att tidigare nämnda lågreservoar 
placeras nivåmässig högre än pumpinstallationen. 
”Reservoarvatten” kan då ledas med självfall till torrt uppställda 
pumpar. 
 
En annan utformning är att lågreservoaren placeras direkt under 
tryckstegringsstationen. I detta scenario är tryckstegrings-
pumparna dränkbara borrhålspumpar monterade i foderrör som 
nedsänks i lågreservoaren vilket förenklar handhavande vid 
service och underhåll.  
 
Då utrymmet är begränsat i området rekommenderas att 
tryckstegringsstationen och lågreservoaren samordnas på 
”samma plats”. Följaktligen placeras då lågreservoaren direkt 
under byggnaden för tryckstegring. 
 
 
B. Dimensionering av lågreservoar 
 
Lågreservoaren dimensioneras för: 
  

• Utjämningsbehov  

• Säkerhetsbehov vid driftsavbrott på tillförseln 

• Brandvattenbehov 
 

Volym för utjämning 
 
Med avsikten att undvika höga flödeshastigheter och tryckfall i 
ledningsnätet i Nösund som leder till lågreservoaren 
rekommenderas att begränsa tilloppsflödet att motsvara 
områdets medeldygnsförbrukning, 28 m³/d eller ca 0.5 l/s. 
 
För att ha kapacitet att klara maxdygnsbehovet, 70 m³/d, krävs 
då en utjämningsvolym om 42 m³ (70 – 28 = 42 m³). 
 
Volym för säkerhet vid driftsavbrott 
 
Säkerhetsvolymen är avsedd att finns tillgänglig ifall det uppstår 
bortfall av dricksvattenleveransen till lågreservoaren, vilket kan 
ske vid exempelvis ledningsbrott uppströms, haveri vid 
tryckstegringsstationen i Nösund el. dyl. Normal säkerhetsvolym 
motsvarar 50% av områdets medeldygnsförbrukning. Erforderlig 
säkerhetsvolym beräknas därmed till 14 m³ (50% av 28 m³). 
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Volym för säkerhet vid brand 
 
Räddningstjänstens krav är att erhålla 15 l/s under 30 min, vilket 
ger en volym av 18 m³. 

 
Erforderlig lågreservoarvolym 
 
Enligt ovan erfordras därmed en sammanlagd 
lågreservoarvolym på 74 m³ (42 + 14 + 18 = 74 m³). 

 
 

1.14 Övrigt 

Avseende teknisk utformning av tryckstegringsstationen skall 
följas ”Orust kommuns VA teknisk handbok Rev 2.0”. 

Lågreservoaren skall utformas efter tillämpbara krav och 
rekommendationer angivna av Svensk Vatten – se bl. a ”P115 
Rengöring av vattenledningar och reservoarer” m fl. 

 
Reservoaren bör förses med bräddavlopp samt anordning för 
avtappning/tömning. Bräddavlopp leds till dagvattenledning. 
Vidare bör inlopp resp. utlopp vara så anordnat att 
cirkulation/omsättning av vattenvolymen erhålls. 
Reservoaren utförs i material som är lämpligt för dricksvatten 
och enkelt kan rengöras. 
 
Konstruktiv utformning av reservoaren och tryckstegringen sker i 
samråd med Orust kommun. 
 
 
 
Hunnebostrand 2022-03-09 
 
  

AqVAtech AB 
 
Urban Vikingsson 























 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 110 KS/2022:113 
Godkännande av  exploateringsavtal, Nösund 1:176 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra 
området. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare tecknat exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för del av Nösund 
1:176, norra området, har löpt ut. Både kommunen och exploatören har intresse av att nytt 
exploateringsavtal tecknas för att genomförandet av detaljplanen ska ske på ett för båda parter 
kontrollerat sätt. 

 

Kommunen har tillsammans med exploatören tagit fram ett nytt avtalsförslag med vissa 
förändringar men som i huvudsak överensstämmer med tidigare tecknat avtal.  

Enligt avtalet ska exploatören stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet av 
detaljplanen. 

 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-04-12 § 75 att föreslå kommunstyrelsen 
överlämna följande till kommunfullmäktige för beslut: 

Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund 1:176, norra 
området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 

Exploateringsavtal, daterat 2022-03-24 

Översiktskarta 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets för samhällsutveckling förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 

 

 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
 
 



2022-04-10    Till:  

Utskottet för samhällsutveckling 

Orust Kommun 

 

 

Angående ärende 15 vid utskottsmöte 14 april 2022-04-10  

Exploateringsavtal för Nösund 1:176 

 

Föreningen Nösund har i dagarna uppmärksammats på att arbeten med exploatering av norra 

området av Nösund 1:176 kan komma att påbörjas inom kort. Vi vill därför uppmärksamma utskottet 

och förvaltningen på de problem som identifierats i detaljplanen och som ännu inte fått någon 

lösning.   

 

De problemområden vi avser gäller i första hand: 

 Samhällets badplatser är redan idag mycket hårt belastade under högsommaren.  Det 

allmänna ”Grunda badet” med simskolan har begränsad kapacitet och är relativt 

svårtillgänglig för barnvagnar, äldre och handikappade. En kraftig expansion av Nösund 

förväntas ge ökade problem.  

 Parkeringssituationen i samhället är sommartid hårt ansträngd och tidvis kaotisk. Inte mist 

gäller detta parkeringen för ”Grunda badet” där många barnfamiljer rör sig på väg till och 

från bad, simskola, seglarskola, mm 

 Det nya norra området kommer visserligen att få en gångväg ner mot samhället men den 

stora höjdskillnaden förväntas ändå medför en betydande ökning av trafikbelastningen ner 

mot samhället, badplatserna och hamnarna.  

 

Föreningen har inga direkta synpunkter på det reviderade exploateringsavtalet men det har idag gått 

lång tid sedan detaljplanen antogs. Olika förutsättningar har sannolikt förändrats under denna tid. 

Förhoppningsvis kan det idag vara möjligt att finna mindre eller större åtgärder för att reducera de 

problem som identifierats. Föreningen Nösund ser därför gärna att det inleds diskussioner med 

berörda parter, (kommun, exploatör, föreningar, markägare och andra intressenter), för att 

undersöka möjligheten till förbättringar. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Föreningen Nösund  
 

 



ORUST KOMMUN

2022 -0\- 29

Dbrlenr

ll'landl.nr

8
Henån

:e mars 20-22

Avsägelse uppdrag i Orust Kommun.

Härmed avsäger jag mig mitt politiska uppdrag i
krisledningsgruppen i Orust Kommun

Kia N qvist



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-02-28 KS/2021:702 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334000 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 4 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt 
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det 
har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 4 2021, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 3 0 3 
Äldreomsorg (SoL) 2 1 3 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 16 1 17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen  
 
Lena Gardtman 
Sektorschef



Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 

  

 
Sektor omsorg 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  
 
Redovisning/kvartal/år: 
4 / 2021 
 

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet. 

 
 

SoL, Äldre 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
Ledsagning 

Beslutsdatum: 
2021-05-03 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde kan inte lämna sin bostad utan bärhjälp, varav insatsen ej kunnat utföras. 
 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
Särskilt boende 

Beslutsdatum: 
2021-09-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, 2021-12-15.   
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Särskilt boende 

Beslutsdatum: 
2021-04-30 

Verkställt datum: 
2021-11-20 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde tackat nej till erbjudande 2021-06-07. Tackat ja till nytt erbjudande 2021-09-06, 
vilket verkställts 2021-11-20. 
 

SoL Socialpsykiatri/IFO 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-04-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-08-17 

Verkställt datum: 
 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 
 



Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, därefter ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 

LSS 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-05-17 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-01-16 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-10-22 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2021-03-21 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. Beslut avslutats utan verkställan 2021-12-16, då 
personen flyttat från Orust. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-03-04 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. Beslut avslutats utan verkställan 2021-12-16., då 
personen flyttat från Orust. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-09-14 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Fått erbjudande om korttidsvistelse i Göteborg, men önskar vänta på plats i närområdet. 
 
 



 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2019-04-15 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Blivit erbjuden kontaktperson 2019-10-31, men tackat nej. Vill inte tilldelas kontaktperson under 
pandemin. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2021-01-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Familjen vill avvakta tills pandemin är över. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-12-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Fått information om att korttidsvistelse kan erbjudas i Göteborg, men önskar vänta på plats i 
närområdet. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-10-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-07-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: 
2021-12-01 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 
 



 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-08-17 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-11-19 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice i hemmet 

Beslutsdatum: 
2020-12-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 
 
 
 
 
 
 
 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 

 

Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

Plats och tid /SammanträdePlats/, 2022-03-08, klockan 10:00 

Beslutande  
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera  

Justeringens  
plats och tid  

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 /DeltagNamnOrdförande/ 
 
Justerare ………………………………………………. 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-03-08 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

Övriga deltagare: 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 
Omröstningsprotokoll 
 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

§ 10 KS/2021:702 

Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Utskottet för omsorg föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen 
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och 
beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten 
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 4 2021, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 3 0 3 
Äldreomsorg (SoL) 2 1 3 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 16 1 17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 104 KS/2021:702 
Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet 
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 4 2021, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 3 0 3 
Äldreomsorg (SoL) 2 1 3 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 16 1 17 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-03-08 § 10 att föreslå kommunstyrelsen överlämna följande 
förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet 
till Inspektionen för vård och omsorg IVO. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-03-22 KS/2021:1006 
 
 

 
Sektor Omsorg 
Anna-Karin Jansson Argani 
telefon 0304-33 44 13 
e-post: anna-karin.janssonargani@orust.se

Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2022-03-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Kristdemokraterna Ragnwi Marcelind augusti 2021 om att 
komma in tidigt i föräldrastödsprogram för att motverka att barn och unga utvecklar 
diagnosen trotssyndrom. 

Bedömning 
CPP är en traumafokuserad samspelsbehandling som är ett relativt nytt sätt att jobba 
med samspelet mellan barn och förälder/omsorgsgivare. Den rekommenderas som 
insats för barn i åldrarna 0-6 år som varit utsatta för olika former av trauman, till 
exempel våld och övergrepp, omsorgssvikt, olyckor eller katastrofer. Denna 
behandlingsmetod ges främst på specialistnivå (BUP). 
 
Komet är en förkortning för Kommunikationsmetod och är ett program som riktar sig 
till föräldrar och även lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och 
konflikter hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre 
sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste 
ändra sitt beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger både föräldrar och 
personal inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne 
och barnet. 
 
Vi har redan idag ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med förebyggande 
insatser. Verksamheten för vidare diskussioner om olika behandlingsmetoder för att 
främja det förebyggande arbetet mot barn och ungdomar där Komet har diskuterats 
som ett alternativ. 
 
Sektor omsorg har sedan hösten 2021 särskilda SIP ledare som håller i SIP arbetet för 
verksamhetsområdet Socialt Stöd. De barn, ungdomar och föräldrar som har behov av 
eller önskar SIP erbjuds dessa SIP enligt nya riktlinjer från 2020-11-01. 
Det pågår flera olika utvecklingsarbeten kring samverkan och förebyggande insatser i 
kommunen.    



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-03-22 KS/2021:1006

Exempel på förebyggande arbetet och samverkan som finns idag är rådgivningstelefon 
till familjebehandlare, fem biståndslösa samtal, ABC kurser för föräldrar till barn i ålder 
0-12 år. 
Familjebehandlare deltar vid 8 månaders kontroll med BVC (först födda barn).   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
Motion daterad 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 
Sektor Omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anna-Karin Jansson Argani    
Enhetschef IFO Barn och unga   









  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 

 

Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

Plats och tid Årholmen, 2022-04-05, klockan 10:00 

Beslutande  
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera  

Justeringens  
plats och tid  

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 /DeltagNamnOrdförande/ 
 
Justerare ………………………………………………. 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 

 

Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

Övriga deltagare: 
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Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

 
Omröstningsprotokoll 
 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

 

§ 19 KS/2021:1006 

Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Kristdemokraterna Ragnwi Marcelind augusti 2021 om att komma in 
tidigt i föräldrastödsprogram för att motverka att barn och unga utvecklar diagnosen trotssyndrom. 
Bedömning 
CPP är en traumafokuserad samspelsbehandling som är ett relativt nytt sätt att jobba med samspelet 
mellan barn och förälder/omsorgsgivare. Den rekommenderas som insats för barn i åldrarna 0-6 år 
som varit utsatta för olika former av trauman, till exempel våld och övergrepp, omsorgssvikt, 
olyckor eller katastrofer. Denna behandlingsmetod ges främst på specialistnivå (BUP). 

Komet är en förkortning för Kommunikationsmetod och är ett program som riktar sig till föräldrar 
och även lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i 
skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. 
Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. 
En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre 
relation mellan den vuxne och barnet. 

Vi har redan idag ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med förebyggande insatser. 
Verksamheten för vidare diskussioner om olika behandlingsmetoder för att främja det förebyggande 
arbetet mot barn och ungdomar där Komet har diskuterats som ett alternativ. 

 

Sektor omsorg har sedan hösten 2021 särskilda SIP ledare som håller i SIP arbetet för 
verksamhetsområdet Socialt Stöd. De barn, ungdomar och föräldrar som har behov av eller önskar 
SIP erbjuds dessa SIP enligt nya riktlinjer från 2020-11-01. 

Det pågår flera olika utvecklingsarbeten kring samverkan och förebyggande insatser i kommunen.    

Exempel på förebyggande arbetet och samverkan som finns idag är rådgivningstelefon till 
familjebehandlare, fem biståndslösa samtal, ABC kurser för föräldrar till barn i ålder 0-12 år. 

Familjebehandlare deltar vid 8 månaders kontroll med BVC (först födda barn).   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
Motion daterad 2021-08-24 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5 

 

Utskottet för omsorg 2022-04-05 

 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 
Sektor Omsorg 

 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 105 KS/2021:1006 
Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Kristdemokraterna Ragnwi Marcelind augusti 2021 om att komma in 
tidigt i föräldrastödsprogram för att motverka att barn och unga utvecklar diagnosen 
trotssyndrom. 

CPP är en traumafokuserad samspelsbehandling som är ett relativt nytt sätt att jobba med 
samspelet mellan barn och förälder/omsorgsgivare. Den rekommenderas som insats för barn i 
åldrarna 0-6 år som varit utsatta för olika former av trauman, till exempel våld och övergrepp, 
omsorgssvikt, olyckor eller katastrofer. Denna behandlingsmetod ges främst på specialistnivå 
(BUP). 

Komet är en förkortning för Kommunikationsmetod och är ett program som riktar sig till 
föräldrar och även lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter 
hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att 
kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt 
beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom 
skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. 

Redan idag finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med förebyggande insatser. 
Verksamheten för vidare diskussioner om olika behandlingsmetoder för att främja det 
förebyggande arbetet mot barn och ungdomar där Komet har diskuterats som ett alternativ. 

Sektor omsorg har sedan hösten 2021 särskilda SIP ledare som håller i SIP arbetet för 
verksamhetsområdet Socialt Stöd. De barn, ungdomar och föräldrar som har behov av eller 
önskar SIP erbjuds dessa SIP enligt nya riktlinjer från 2020-11-01. 

Det pågår flera olika utvecklingsarbeten kring samverkan och förebyggande insatser i kommunen.    

Exempel på förebyggande arbetet och samverkan som finns idag är rådgivningstelefon till 
familjebehandlare, fem biståndslösa samtal, ABC kurser för föräldrar till barn i ålder 0-12 år. 

Familjebehandlare deltar vid 8 månaders kontroll med BVC (först födda barn).   

Utskottet för omsorg beslutade 2022-04-05 § 19 föreslår kommunstyrelsen lämna följande förslag 
till kommunfullmäktige att besluta: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22. 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
Motion daterad 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 
Sektor Omsorg 

 

 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(2)
2022-04-01 KS/2022:608

Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för 
medborgarförslag och kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. 
Enligt riktlinjerna för e-förslag ska Kommunfullmäktige årligen få en redovisning av 
aktuella förslag. 

Under 2021 inkom 24 e-förslag.
Av dessa avvisades 10 stycken på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för e-förslag 
enligt riktlinjerna. I de flesta fall var anledningen att liknande förslag nyligen utretts. 
14 stycken förslag lades ut på hemsidan för omröstning, av dessa var det 6 förslag som 
inte nådde upp till 25 röster, vilket innebär att de därmed inte utreds.

Beslut har tagits på 5 stycken förslag och 3 stycken förslag ligger just nu under 
handläggning. Det äldsta av dessa 3 föll ut för handläggning den 25 januari, och detta 
ärende är planerat att behandlas på utskottet för samhällsutvecklings sammanträde den 
12 april. 
De övriga två förslagen föll ut för handläggning i februari respektive mars.

Det finns även ett medborgarförslag kvar som ännu ej är fullständigt besvarat. Detta 
ärende är berett av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har ännu ej handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara 
under sammanträdet samt yttra sig, vilket inte har varit genomförbart under Covid-
pandemin. Fullmäktiges ordförande har haft dialog med förslagsställaren om ärendet.

Bedömning 
Inget av de förslag som nu ligger ute för handläggning har överskridit 
handläggningstiden på 6 månader, vilket är positivt.

I riktlinjerna för e-förslag framgår det att syftet med e-tjänsten bland annat är att öppna 
upp en kanal för kommuninvånare att engagera sig och framföra förslag till politiker, 
samt att stärka det representativa systemet genom ökat inflytande från 
kommuninvånarna. 

Comfact Signature Referensnummer: 1324966



 Datum Diarienummer 2(2)
2022-04-01 KS/2022:608

I jämförelse med det traditionella medborgarförslaget som fanns innan införandet av e-
förslaget kan man se att det har inkommit ett mycket större antal förslag från 
kommuninvånarna genom e-tjänsten, vilket är ett tecken på att man uppfyller syftet med 
e-förslaget och att detta har gjort det enklare för kommuninvånarna att engagera sig i 
kommunens utveckling och verksamhet.

En tillbakablick visar på följande antal förslag per år har inkommit:
2018 inkom 5 stycken medborgarförslag.
2019 inkom 7 stycken medborgarförslag.
2020 inkom 3 stycken medborgarförslag, samt 63 stycken e-förslag.
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Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-13 
 

 
§ 68 KS/2022:608 
Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen överlämna följande 
förslag till Kommunfullmäktige besluta att: 
Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för medborgarförslag 
och Kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. Enligt riktlinjerna för e-
förslag ska Kommunfullmäktige årligen få en redovisning av aktuella förslag.  

Under 2021 inkom 24 e-förslag. 

Av dessa avvisades 10 stycken på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för e-förslag enligt 
riktlinjerna. I de flesta fall var anledningen att liknande förslag nyligen utretts.  

14 stycken förslag lades ut på hemsidan för omröstning, av dessa var det 6 förslag som inte nådde 
upp till 25 röster, vilket innebär att de därmed inte utreds. 

Beslut har tagits på 5 stycken förslag och 3 stycken förslag ligger just nu under handläggning. Det 
äldsta av dessa 3 föll ut för handläggning den 25 januari, och detta ärende är planerat att 
behandlas på utskottet för samhällsutvecklings sammanträde den 12 april.  

De övriga två förslagen föll ut för handläggning i februari respektive mars. 

Det finns även ett medborgarförslag kvar som ännu ej är fullständigt besvarat. Detta ärende är 
berett av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har 
ännu ej handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt yttra sig, 
vilket inte har varit genomförbart under Covid-pandemin. Fullmäktiges ordförande har haft 
dialog med förslagsställaren om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen 2022-04-27 
 

 
§ 108 KS/2022:608 
Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 31 att införa e-förslag istället för medborgarförslag 
och Kommunstyrelsen antog 2019-11-27 § 252 riktlinjer för e-förslag. Enligt riktlinjerna för e-
förslag ska Kommunfullmäktige årligen få en redovisning av aktuella förslag.  

Under 2021 inkom 24 e-förslag. 

Av dessa avvisades 10 stycken på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för e-förslag enligt 
riktlinjerna. I de flesta fall var anledningen att liknande förslag nyligen utretts.  

14 stycken förslag lades ut på hemsidan för omröstning, av dessa var det 6 förslag som inte nådde 
upp till 25 röster, vilket innebär att de därmed inte utreds. 

Beslut har tagits på 5 stycken förslag och 3 stycken förslag ligger just nu under handläggning. Det 
äldsta av dessa 3 föll ut för handläggning den 25 januari, och detta ärende är planerat att 
behandlas på utskottet för samhällsutvecklings sammanträde den 12 april.  

De övriga två förslagen föll ut för handläggning i februari respektive mars. 

Det finns även ett medborgarförslag kvar som ännu ej är fullständigt besvarat. Detta ärende är 
berett av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har 
ännu ej handlagt ärendet då förslagsställaren önskar närvara under sammanträdet samt yttra sig, 
vilket inte har varit genomförbart under Covid-pandemin. Fullmäktiges ordförande har haft 
dialog med förslagsställaren om ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-13 § att föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige för beslut: 

Lägga redovisningen av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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Motion om VALFRIHET INOM HNNNT.TÄXSTEN.

Miljöpartiet de Gröna på Orust anser att valfrihet inom hemtjänsten är en viktig del av de äldres
välbefinnande. Med valfrihet menar vi inte val av utförare, utan val av innehåll, alltså vad man får
hjälp med.

Miljöpartiet vill vdrna den enskildes inflytande över de insatser i hemtjänsten som man blir
beviljad. Ett sätt att göra detta är genom något som kallas "block-och nivåsystemet", ett
system som man jobbar efter bland annat i Landskrona.
Brukaren blir där beviljad en viss mängd insatser eller timmar hemtjänst, men bestämmer själv
vad hen vill ha hjälp med. Exempelvis kan man välja att duscha en gång extra i veckau, istället ftir
att tvätta två gånger per vecka eller liknande. Detta ökar medbestämmandet vilket är viktigt frir
livskvaliteten.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
att Orust kommun utreder möjligheten att införa en modell för
biståndsbedömning av hemtjänst i enlighet med motionens intentioner.

För Miljöpartiet de gröna på Orust
UIla Kedböck
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MOTION om mer
(hyggesfritt skogsbruk) i Orust kommun.

BAKGRUND

Kalhyggen är som stora blödande sår i skogslandskapet. Först blottläggs hektar efter hektar av
skogsmark när alla träd på markeu f?ills och fraktas bort. Därefter harvas marken upp, något som
förstör svampars mycel och mycket annat liv på och i jorden. Sedan planteras nya träd, oftast av en
och samma sort. Skogen blir då i praktiken en homogen trädplantage. Biotoperförstörs, tidigare
bundna växthusgaser släpps ut och den biologiska mångfalden får sig änuu en törn.
Utöver stora negativa effekter på miljö och Himat så påverkar det även den mänskliga rekreatio-
nen i området. Svampplockare hittar ingen svamp, bärplockare hittar inga bär, skogspromenader
och skogsbad tappar mycket av sin lugnande effekt etc.
Lösningen? Att övergå från trakthyggesbruk, i vilket slutawerkniug och kalhyggen ingår, till ett
hyggesfritt så kallat kontinuitetsskogsbruk. En generell omställning till detta hyggesfria skogsbmk
skulle dessutom kunna underlätta i arbetet att ftilja miljöbalkens åttonde kapitel om stcydd för
biologisk mångfald.

Det tycks vara en allmän sanning att kalhyggen ger bättre avkastning ftir skogsägare än kontinu-
itetsskogsbruk. Utan wekan resulterar hygget i en större klumpsumma, men det som sällan tas
med i beräkningarna är den långa tiUvåixttiden som ftiljer. Studier och beräkningar avlångsiktigt
skogsbruk, det som tar hela trädets livscykel i beaktande, har visat att kontinuitetsskogsbruk ger
en betydligt högre avkastning än trakthyggesbruk. Dessutom håller det awerkade timret en bättre
och mer konsekvent kvalitet. Valet är, ur ett rent ekonomiskt perspektiv, således att jämfiira med
det kända marshmallow-testet: en klumpsumma nu eller mer avkastning under eu längre tid, dvs
ett val mellan kortsiktighet eller långsiktighet.
Miljöpartiet på Orust anser att valet borde vara självklart fiir en kommun inriktad på hållbarhet
som Orustborde sträva efter attvara.

Med håinvisning till ovanstående yrkar vi:
Att Orust kommun övergår till roo% kontinuitetsskogsbruk som standard på samtliga av
kommunens skogsfastigheter.

Att kalhyggen på kommunens skogsfastigheter endast godkänns i undantagsfall efter en
ingående konsekvensanalys av awerkningens påverkan pä bland annat den biologiska
mångfalden och det ekologiska systemet i området.

Att Orust kommun verkar för att medvetandegöra privata skogsägare om de ekologiska,
biologiska och ekonomiska fiirdelama med att övergå till ett kontinuitetsskogsbruk
med målet att minska antalet kalhyggen i kommunen också på privata skogsfastigheter.

För Miljöpartiet de gröna pä Orust
&
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Utlys klimatrödläge i Orust kommun
En massdöd av arter, roo-miljontals människor på flykt och en hotad miljö.
För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser.
Det behövs genomgripande krisåtgärder i mycket stor omfattning.
Om inte världens nationer tar större lrafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta årtion-
det är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tippiug points, där uwecHingen blir utom
människans kontrollmatproduktion är några av foljderna av ett varrnare klimat. En mycket omfat-
tande ftirödelse pågår redan nu till följd av den pågående Himatkrisen.

Kommunema behöver också ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när
det gäller att nå en global krislösning for Himatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen har
redan utlyst klimatnödläge. Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs
stora uppoffringar för att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv
bättre.
Vi bär alla ett ansvar för att skapa en värld som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och
som inte hotar att förstöra planeten.

Vi yrkar att Orust kommun:
r. Gtir ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett Klimatnödläge.
z. Tar ställning ftir att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på
lokal nivå.

3. Beslutar att uödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den glgbala uppvärm-
ningsmålet inte passerar ödesdigra r,5 grader uppnås.

4. Slqfndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbe-
te.

5. Fastställer att kommunen i Himatnödlägesplanen ska prioriteraf att påverka andra kommuner
och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i Himatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med andra kom-
muner internationellt och nationellt ftir att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar
ftir en snabb omställuing.

7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om Hi-
matnödläget och att samverka med lokala aktörerför en slqyndsam omställning.

För Miljöpartiet de gröna pä Orust
Susanne Andersson

2022 -04- 29
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Motion tiII Orust KommunfuIlmöktig e

Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp.

Den Bohuslänska kusten är en av de skräpigaste i Europa. Enorma mängder marint skrap flyter
iland varje år. Miljöpartiet på Orust anser att vi inte kan vänta på att någon annan löser problemet
med plast i haven. Vi behöver själva ta ansvarförlösningen.

Stora mängder plast och engångsftirpackningar flyter omkring i världshaven och en del av skräpet
hamnar i Bohuslän. Årliga mätningar visar att omkring Sooo kubikmeter marint skräp flyter i land
på Bohuskusten varje år. I genomsnitt finns det reoo ftiremål per 1oo meter strandsträcka, enligt
Havsmiljöinstitutet. Orsaken är att här möter den Baltiska strömmen från Östersjön den Jutska
strömmen, vilket innebär att skräp från hela Nordostatlanten förs hit. \a%o av den totala mängden
marint skräp är plast.

Orust kommun fu g46lanz det innebär en lång kustlinje. Att plocka skräp ur havet är ett ftirhål-
landevis enkelt sätt att minska risken ftir att våra oceaner dör och vi med dem. Samtidigt är det ett
mödosamt och långsiktigt arbete.

Miljöpartiet Orust vill främja detta arbete genom att betala de frivilliga krafter som plockar och
samlar in framförallt plast, men dven andra material som inte hör hemma i havet.
För att stimulera människor i kommunen att ägna sin fritid åt detta viktiga miljöarbete förslår
Miljöpartiet att det infiirs ett ekonomiskt lockande pantsystem. Miljöpartiets forslag är att fiskare,
skolHasser, öreningar, företag, medborgare,... kan köpa speciellt märkta genomskinliga sopsäckar
vidÅVC och ftlla dessa med skräp som inte hörhemma i havet. Säckarnakan sedan lämnas in på
ÅVC dar personalen kan granska innehållet och bedöma om pantersättning ska
betalas, dvs om innehållet i säcken ser ut att ha plockats i naturen. För att motiveras att ufföra
detta viktiga arbete föreslår vi att en fflld säck ska motsvara en pant på zoo kronor.

Orust kommun skulle med denna verksamhet bli den ftirsta kommun i Sverige som tar detta grepp
ftir att förbättra havsmiljön. Varje dag får fiskare upp plast och skräp ur havet i burar, garn och
trål. Med detta ftirslag får fiskama betalt för att samla in det skräp som fastnar i redskapen, vilket
minskar frestelsen att kasta tillbaka det i havet. Idag behöver de fiskare som samlar in plasten och
kör det till en ÅVCbetala för att lämna det, vilket inte är en motiverande falctor.

De turister som besöker Orust fråimst sommartid förväntar sig kala rena klippor.
Vårt förslag stärker även turistnäringen om vi lyckas minska det synliga skräpet längs våra klippor
och strdnder



forts. Motion om attinfira ettpantsAstemjör marint skröp.

Att ta en promenad längs havet och träna ben och ryggböj och samtidigt tjäna pengar, är eu blå
rehab som Smnar folkhälsan. Att bära vikt på ryggen har forskningen visat är en viktig faktor för
viktnedgång. Att öka befolkningens hälsa är ett sätt att stärka kommunens ekonomi.

Mi[iöpartiet de gröna på Orust yrkar att:
. det införs ett pantsystem för att samla in skräp ur havet.
. personalen på ÅVC säljer genomskinliga sopsäckar märkta för ändamålet.
. vid avlämning av fyllda säckar på ÅVC, betalar personalen ut 2oo kr per fylld säck.

För Mitjöpartiet de gröna på Orust
Susanne Andersson & Ra Nordquist
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PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-04-20 
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Sammanträdesdatum 2022-04-20 

Tid: 15:00-16:30 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Anders Wingård (FO), mötets ordförande 

Monica Norin Gillenius (L), ersätter Claes Olsson (S) 

Göran Hermansson (S), ersätter Annika Andersson (L) 

Carin Thorén Hansson (S), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 
    

Ersättare 

Det finns inga ersättare utöver de som tjänstgör som ledamöter 

 

Övriga närvarande 

Helena Maxon, administrativ chef 

Annelie Wallin, handläggare, § 16 

Caroline Olsson, handläggare, § 17 

Maria Alexandersson, handläggare, § 18 

Sekreterare Camilla Holmgren 

 

Justeringsdag: 2022-04-20 

 

Justerare: Göran Hermansson (S) 

 

 

 

 

Camilla Holmgren Anders Wingård (FO) Göran Hermansson (S) 

sekreterare ordförande justerare 
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PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-04-20 

Paragrafer: 15-20 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-04-20 

Datum då anslaget tas ner: 2022-05-12 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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§ 15 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 
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§ 16 Ärendenr 9489, 9490, 9491/Dnr 5 

 

Begäran om samtycke till mottagande av fastighet som gåva 

(Akt nr 9489,9490,9491) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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Överförmyndarnämnden 
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§ 17    Ärendenr 8958/Dnr 105 

 

Begäran om samtycke till försäljning av fastighet inom dödsbo 

(Akt nr 8958) 

Begäran om samtycke till köp av fastighet (Akt nr 8958)  

 

Sekretess 

_______________________ 
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Överförmyndarnämnden 

2022-04-20 

 

 

 

 

6 

 

§ 18 Ärendenr 2011/Dnr 176 

 

Begäran om entledigande av god man (Akt nr 2011)  

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 19   

 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av överförmyndarnämndens beslut fattade på delegation avseende: 

Omprövning av arvodesbeslut FB 12:16, beslutad 2022-04-20. 
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§ 20                   

   

 

Information från verksamheten 

 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- Det återstår 2 redovisningar för 2020 som inte är färdiggranskade ännu.  

          I ett av dem pågår kommunicering för anmärkning och det andra är ett mycket  

          komplext ärende där huvudmannen är avliden och har haft företag. 

-  544 årsräkningar ska inkomma för 2021 och 521 har inkommit.  

          105 av dessa är granskade.  
-     Tre ställföreträdare har 10 uppdrag och en har 11 uppdrag (varav endast 4 med            

     redovisningsskyldighet).  

-     Årliga kontrollerna av ställföreträdare påbörjas vecka 16. 

 

• Aktuella domar 

Inga domar att redovisa. 

 

• Övriga information 

Länsstyrelsen är på plats idag 2022-04-20 och genomför den årliga granskningen. 
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Ordförande har ordet  


Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna 


”Ordförande har ordet” göra precis tvärtom. 


Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, 


engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.  


Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett sort TACK! 


Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått; 


 


Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta 


kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel 


om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares 


erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en 


frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen 


gått fram. 


 


Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion 


under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat 


medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna 


sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin 


Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att 


vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete. 


 


Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra 


vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om 


att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022. 


 


Avslutningsvis vill jag säga att ”människor med olika former av funktionsvariation är egentligen 


inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste 


tillgodoses med särskilda insatser!”.  Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på! 


 


/ Kenneth Carlsson 


Färgelanda kommun 


Ordförande 2021 


 
 
 
 



http://www.nnsfinsam.se/
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Följande förkortningar kan användas i texten:   


Sof = Samordningsförbund Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare 


AF = Arbetsförmedlingen VG-regionen = Västra Götalandsregionen   


FK = Försäkringskassan  IFO = Individ- och familjeomsorg  


KF = Kommunfullmäktige KS = Kommunstyrelse    


RV = Rehabvägledare  AMI = Arbetsmarknad och integration  


AME = Arbetsmarknadsenhet  AMA = Arbetsmarknadsavdelning     


KAKA = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga  


SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 


samordning inom Rehabiliteringsområdet  


 


  







 
 


 Sida 4 
 


1. Förvaltningsberättelse 
En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det 


ekonomiska utfallet för år 2021.  


Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och måluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021 


 


Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 


Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, 


Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar. 


Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 


kansli. 


 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 


Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 


rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 


insatser med personal från de samverkande parterna. 


Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 


för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 


kunskapsutbyte. 


 
Finansiering 
Samordningsförbundet Väst finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 


hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, 


Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.  
 


Medlemsavgifter 2021 


Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    4 760 000 kr  


Västra Götalandsregionen 25 % 


Kommunerna gemensamt 25 %   
 


2 379 996 kr 


    2 380 000 kr 
 


Uddevalla 


Orust 


Lysekil 


Strömstad 


Tanum 


Munkedal 


Sotenäs 


Färgelanda 
 


Totalt  


1 005 822 kr 


249 750 kr 


240 624 kr 


233 473 kr  


211 511 kr  


178 598 kr 


147 211 kr 


113 011 kr 
 


9 519 996 kr 


 


*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  
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Verksamhetsidé och vision  
I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett 


effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  


De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 


enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att 


uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 


Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete 


som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt 


samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. 


Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att 


Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    


Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   


1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 


 2021 2020 2019 2018 2017 


Verksamhetens intäkter 
Medlemsbidrag 


9 519 995 9 357 996 
 


9 402 000 
 


9 387 996 
 


9 394 270 
 


Verksamhetens 
kostnader/utfall 


9 295 092 10 626 529 12 331 695 11 161 432 8 604 252 


Årets resultat 224 903 -1 002 874 -555 871 -462 870 920 255 


Soliditet/eget kapital vid 
slutet av året 


1 983 327 1 758 424 2 761 298 3 317 169 3 780 039 


Antal anställda 0 0 0 0 0 
 


1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade 


en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning 


tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag 


motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022. 


Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla 


insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om. 


Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner 


som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen 


och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad 


av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att 


myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm. 


Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt 


över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. 


Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade 


och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för 


arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick 


anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta 


gällde utredningen.  
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Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och 


inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats 


hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska 


vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov 


av att ha kontakt med.   


Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i genomsnitt/månad medan det 


under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om 


insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde 


tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata 


orsaker. 


De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen 


inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas.  


16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. 


”Öppet hus” och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i 


Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022. 


Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har    


ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver. 


1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin, se för övrigt 1.2 
Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och 
ingår i förbundet from 2022-01-01.  Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd.      
För övrigt påverkade inte det budgeten 2021. 


1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 


ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie 


ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 


Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av 


Arbetsförmedlingen.  
 


Styrelsens uppgift är att:  


• besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet. 


• stödja samverkan mellan parterna. 


• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas. 


• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas 


samlade ansvarsområden. 


• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. 


• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas. 


• upprätta budget och årsredovisning. 
 


Styrelsen har haft 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog 


ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till 


Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie 
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på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt.  Styrelsemötet den 7 oktober var 


extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det 


mötet deltog samtliga via Teams.  


Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och 


ersättare deltog vid de två medlemsamråden.  


Styrelsen fick inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk 


uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även ett sommarbrev med 


ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik. 


Regeringen har föreslaget att det fr o m 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordnings-


förbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. 


Styrelsen 2021    
  Ledamot Ersättare 
Arbetsförmedlingen  Anders Paulsson  Catarina Sjöstrand  


Försäkringskassan  Linda Biltmark Anna Andersson 
 


 


  
VG-regionen  Robert Yngve Annica Erlandsson (S) 
 


 
  


Kommunerna  Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla 


   Britt-Marie Andrén Carlsson (S) Orust 


Kenneth Carlsson   Ordförande Ricard Söderberg (S) Lysekil) 


Anders Paulsson  Vice ordförande Pia Tysklind (S) Strömstad 


 


 


 


Roger Wallentin (C) Tanum 


Karin Blomstrand (L) Munkedal 


Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs 


Presidium  


Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte 


och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. 


Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners 


kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS). 


Styrelsen    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -260 000 -189 424 70 576 
 


 


Revisorer för Sof Väst 2021 
 


Staten Lisa Tenggren, KPMG AB 


Kommuner och region Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen 


Sakkunnigt biträde Josefine Kjellberg, KPMG AB 


Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -60 000 -60 000 0 
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Styrelsen har till sin hjälp ett kansli bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets 


styrelse och leder arbetet i förbundet. 


Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice. 
 


Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -1 385 000 -1 255 577 129 423 


Beredningsgrupp  


Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ 


förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. 


Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från 


Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn 


av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive 


kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, 


bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en 


kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och 


verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag 


till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs. 
 


Beredningsgruppens representanter 2021 


Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari 


Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars 


Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun  


Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars 


Helena Täcklebo, TF IFO-chef Munkedals kommun from 1 april tom 31 augusti 


Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september 


Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni 


Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni  


Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september 


Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september 
Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun 


Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun  


Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun 


Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november  


Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021 


(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)  


Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen  


Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april 


Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj 


Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj,  


ny representant och ersättare från psykiatrin saknas  


Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,  


ersättare/representant från den privata Primärvården saknas  


Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.  


Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.  


Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  


Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 


ekonomisk hushållning.  


Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som 


utgångspunkt.  


God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt 


och kostnadseffektivt.  


Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 


Ekonomiskt resultat 2021 


Bidraget från medlemmarna för 2021 var 9 519 996 kr 


Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var 1 758 424 kr.    


Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var 10 651 000 kr  


Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till 9 295 092 kr.    


Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  


Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev 


1 983 327 kr.  


Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022. 


Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev 1 355 908 kr och är på samtliga 


budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i 


mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och 


mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin. 


Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital1  skulle 


2021-12-31 vara 1 778 000 kr. 


Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS2. 


Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. ”Pinnstatistik” förs över ansökningar för 


deltagare till insatserna. 


Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna. 


Indikatorer (nnsfinsam.se) 


 
1 Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstilldelning på:  


• 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital  


• 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver  


• 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp 


därutöver. 
 


2 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  


Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  


gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling. 


 



http://www.nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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I bilaga 1 till årsredovisning 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst 


insatser. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2021.  I bilagorna framgår analys av 


resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.  


Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig 


försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som 


anonyma. 
 


Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå målen om en 


god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 


Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:  


• Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 


anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare. 


• De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en 


insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna. 


• Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var 300 nya deltagare under 


året och det har varit 396 nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma.  


Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya. 


• Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från 


Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården. 


• Målsättningen var att minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har 


avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning (utan offentlig 


försörjning).  


21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning 


(utan offentlig försörjning) eller 35 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 


• Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle      


ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 


33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier 


eller 65 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 


• 49 % av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde 


tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller 


föräldraledighet. 


• Personer upp till 29 år skulle prioriteras, 28 % av alla deltagarna var 29 år eller yngre. 


• Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år 


efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är 


flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut. 


• Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande 


myndigheterna. Resultatet blev 220.  


Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat. 


• Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och 


främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022. 


• Höstens Arenadag blev inställd. 


• Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022. 
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Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021 


o Styrelsen, administration/kansli:       -1 505 001 kr eller  16,1 % av utfallet. 


o Lokaler och kringkostnader:       -976 465 kr eller  10,5 % av utfallet. 


o Strukturövergripande insatser:       -838 395 kr eller   9,1 % av utfallet. 


o Individinriktade insatser:    -5 975 231 kr eller  64,3 % av utfallet. 


Uppföljning av insatserna 
 


Målgrupper 


Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i 


åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt 


riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i 


målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade 


insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.  


Samordningsförbundet stödjer också aktivt och finansierar strukturövergripande insatser som 


syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för 


att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag.  


Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 


Insatser 


Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande 


insatser.  Målgrupper för de individinriktade insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i 


behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av 


begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna 


tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år. 


 


Rehabvägledare  


Rehabvägledarna arbetade med kartläggning, motiverande och vägledande med 


arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana 


arbetade lokalt i förbundets samtliga kommuner. 


Utredningen  


Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet. 


Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  


Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med 


deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra 


Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i 


Uddevalla och lokalt i kommunerna.  


Verksamhetsutvecklare 


Stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling 


och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för 


genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och 


kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.  







 
 


 Sida 12 
 


Kunskapsutveckling i samverkan och information 


Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas 


myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, ”Öppet hus” mm. 
 


Samverkansutveckling  
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 


Uppföljning och resultat för insatserna 
Bland aktuella deltagare till samtliga individinriktade insatser, ska personer upp till 29 år och de som 


bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras. 


Hos rehabvägledarna var 28 % av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.  


I utredningen var det 22 % av deltagarna unga personer upp till 29 år. 
 


Rehabvägledare 


Totalt har det deltagit 323 personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 


6 anonyma. Målet var 140 nya deltagare under året och det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor, 83 


män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik. 


Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. 


Genomsnittlig inskrivningstid var 8,7 månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya 


arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har 


inskivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 


tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 


välfärdssystemet. 


Rehabvägledarna har för deltagarna haft tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på 


AME/AMA/AMI i kommunerna.  


Totalt 18 deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.  
 


Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har 


alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. 


Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst 


insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som 


husvärdar. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat 


sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete. 
 


Utredningen 
Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor,      


5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och 


jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 


grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma 


informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på 


arbetsstationerna genomfördes individuellt.  


Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 


Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  


Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Färgelanda och Lysekil. 
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Målet var totalt 160 nya deltagare under året. 200 deltagare, samtliga nya för perioden, har 


deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  


Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella 
när de kallades. 
 


Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra 


minst 90 Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i 


utredningen. Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på 


deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar. 


Verksamhetsutvecklare 


Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet 


Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för 


information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt 


nätverksbyggande.   


Målet var information och kommunikation med 100 externa medarbetare hos parterna under året  


Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat 


förbundets insatser med 70 medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på 


som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma 


lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis ”Öppet Hus”.  


Kunskapsutveckling i samverkan och information  


Målet var att 250 personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 
16 april. Där av deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska 
forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, 
Ledarskap. 


 


Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart 
förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.  


Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra 
smittspridningen av Corona, bl.a.  Nationella Finsamkonferensen och ”Öppet hus”. 
Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022. 


Samverkansutveckling 


Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 


Målet var 80 personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett 


tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och 


främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. 


Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022. 
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Beredningsgruppen  


Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor 


påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. 


Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika 


samverkansteman, Arenadagar mm.  


Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med 


styrelsen.  


 
Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och har varit representant för 


samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med 


medlemmarna/ägarna 


Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil. 


Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-


regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se  


Två Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när 


något händer i förbundet.  
 


Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfonet.se. Uddevalla kommun kommer att 


ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.  
 


Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för 


Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se 


Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse. 


Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. 


Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna. 


Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om 


arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens 


arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och 


i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid 


rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller. 
 


NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet” och samtlig personal som arbetar i 


insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit 


utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart 


i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.  


 



http://www.sofvast.se/

http://www.samverkanvg.se/

http://www.jpinfonet.se/

http://www.nnsfinsam.se/
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Ekonomiskt resultat  
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2021. 
 


Rehabvägledare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -4 085 000 -3 448 116 636 884 
Utredningen     
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -2 730 000 -2 527 115 202 885 
Verksamhetsutvecklare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -765 000 -726 330 38 670 
Samverkansutveckling  
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -150 000 0 150 000 
Kunskapsutveckling i samverkan och information   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -185 000 -112 065 72 935 
Driftkostnader, hyra, städ, el mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -1 031 000 -956 389 74 611 
 


Avskrivningar Silentzvägen mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall jan – feb 2021 Avvikelse jan – feb 2021 


 0 -20 076 -20 076 
Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders 
avskrivningstid som avslutades tom februari. 


Balanskravsresultat 2021 


 Balanskravsutredning 2021 2020 


    


 
Årets resultat enligt resultaträkningen 224 903 -1 002 874 


    


- Samtliga realisationsvinster - - 


+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 


+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 


+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 


+/- 


Återföring av orealiserade vinster och förluster i 


värdepapper - - 


= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 224 903 -1 002 874 


- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 


+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 


= Årets balanskravsresultat 224 903 -1 002 874 







 
 


 Sida 16 
 


1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag 


för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. 


Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 


insatserna, speciellt i slutet av året.  


En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt.  


Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning. 


1.7 Förväntad utveckling 
Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst 


efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar.  Arbetsförmågeutredningarna har 


efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. ”Lågtröskelverksamheter”/”för-


rehab” i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas 


kunna verkställa under 2022.  


Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare. 


I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;  


 att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.  


 att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  


 att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 


Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt 


tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.    


Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande 


sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  


2. Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021-01-01 2020-01-01 
  -2021-12-31 -2020-12-31 


 
Verksamhetens intäkter 2 9 519 995 9 623 655 
Verksamhetens kostnader 3 - 9 275 016 -10 505 977 
Avskrivningar  -20 076 -120 552 
Verksamhetens resultat  224 903 - 1 002 874 
Finansiella intäkter  - - 
Finansiella kostnader  - - 
Resultat efter finansiella poster  224 903 -1 002 874 
Extraordinära poster  - - 


Årets resultat  224 903 -1 002 874 
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3. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 


 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 4 0 20 076 
Summa anläggningstillgångar  0 20 076 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 5 695 559 482 491 
Kassa och bank  2 108 185 2 425 058 
Summa omsättningstillgångar  2 803 744 2 907 549 


Summa tillgångar  2 803 744 2 927 625 


Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital  -1 758 424 -2 761 298  
Årets resultat  -224 903 1 002 874 
Summa eget kapital  -1 983 327 -1 758 424 
 
Skulder 
Kortfristiga skulder 6 -820 417 -1 169 201 
Summa eget kapital och skulder  -2 803 744 -2 927 625 


Ansvarsförbindelser  inga inga  


 
4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.  2021 2020 


 
Årets resultat  224 903 -1 002 874 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 20 076 120 552 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  244 979 -882 322 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -213 068 2 147 095 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -348 784 -493 392 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -561 852 771 381 
 
Årets kassaflöde  -316 873 771 381 
Likvida medel vid årets början  2 425 058 1 653 677 
Likvida medel vid årets slut  2 108 185 2 425 058 
 
Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har 
ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.  
Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på 
bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.  
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5. Driftredovisning 
 


 


Belopp tkr Utfall 2021 Budget 2021 
Avvikelse  


utfall-budget 
Utfall 2020 


Nettokostnad -9 295 092 -10 651 000 1 355 908 -10 626 529 


Medlemsavgift 
(+ESF bidrag 2020) 


9 519 995  9 520 000 -5 9 623 655 


Resultat 224 903 -1 131 000 1 355 903 -1 002 874 


Utgående eget kapital 1 983 327 627 000 1 356 327 1 758 424 


 


Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. 
Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 
insatserna, speciellt i slutet av året.  
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt.  
Detta har påverkat resultatet.  


 


6. Noter 
 


Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Finsam:s verksamhet. 


 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31   2020-12-31 


 
Driftbidrag från staten 4 760 000 4 679 000 
Driftbidrag från Uddevalla kommun 1 005 822 988 706 
Driftbidrag från Orust kommun 249 750 245 500 
Driftbidrag från Lysekils kommun 240 624 236 529 
Driftbidrag från Strömstads kommun 233 473 229 500  
Driftbidrag från Tanums kommun 211 511 207 912 
Driftbidrag från Munkedals kommun 178 598 175 559 
Driftbidrag från Sotenäs kommun 147 211 144 706 
Driftbidrag från Färgelanda kommun 113 011 111 088 
Driftbidrag från VG-region 2 379 996 2 339 496 
 
ESF-bidrag - 265 660 
Öresavrundning -1 -1  
Summa verksamhetens intäkter 9 519 995 9 623 655  
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Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 


 
Inhyrd personal  7 593 241 8 826 808 
Lokalkostnader  907 840 861 838 
Övrigt  773 935 817 331 
Summa verksamhetens kostnader                              9 275 016 10 505 977  
 


Not 4. Anläggningstillgångar 
  2021-12-31 2020-12-31 


 
Ingående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
Nyanskaffningar  - - 
Utgående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
 
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång  341 564 221 012 
Årets avskrivningar  20 076 120 552 
Utgående avskrivningar   361 640 341 564 
Redovisat värde vid årets slut                                   0 20 076  
 
Not 5. Kortfristiga fordringar  
  2021-12-31 2020-12-31 


Skattekonto    11 254 - 
Fordran momsersättning  275 110 277 560 
Interimsfordringar  409 195 204 931 
Summa kortfristiga fordringar  695 559 482 491 
 
Not 6. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 


Upplupna kostnader  820 417 1 169 201 
Summa kortfristiga skulder  820 417 1 169 201 
 
Not 7. Revisionskostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 


Total kostnad för räkenskapsrevision  60 000 65 373 
 
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna 30 000 30 000 
Varav kostnad för statens revision  28 000 28 000 
Varav kostnad för förtroendevald revisor       2 000 7 373 
Summa revisionskostnader                        60 000             65 373 
    
 
Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  2021-12-31 2020-12-31 


Avskrivningar    20 076 120 522 
Summa ej likviditetspåverkande poster                      20 076           120 522 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 


och förbundets ekonomiska ställning. 


(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en 


myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla 22 mars 2022 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Robert Yngve  Henrik Sundström 
Ledamot/Ordförande  Ledamot/Vice ordförande 
 
 
 
 
……………………………………….. ………………………………………….. 
Peter Larsson  Anders Paulsson 
Ledamot   Ledamot 
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Till     


Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst 


Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, 


Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och 


Färgelanda kommun 


Regionfullmäktige 


Försäkringskassan 


Arbetsförmedlingen 
 


 


REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021 
  


Samordningsförbundet Väst 


Organisationsnummer 222000–2030 


 


Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 


Samordningsförbundet Väst, org nr 222000–2030, för verksamhetsåret 2021. 


Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 


riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 


årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 


kontroll i verksamhet och räkenskaper.  


Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 


synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 


interna kontrollen är tillräcklig. 


Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 


förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 


revisorerna.  


 


Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 


verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 


samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 


upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 


och god redovisningssed.  


 


 


 


 







 


Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  


förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  


 


Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   


 


 


 


Uddevalla det datum som framgår av min underskrift. 


   


 


 


 


 


Krister Stensson      


Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna   


 


 


 


 


 


 


Bilagor: 


De sakkunnigas rapporter 
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