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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i 
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 27 februari 2017 
för behandling av nedanstående ärenden. 
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2.  Val av protokollsjusterare, Jan Karlsson och Berit Bergman 
Dnr 3068  

3.  Information om doktorsavhandling om Törebodas utveckling, Lotten Svensson 
Dnr 8542  

4.  Nytt hälso- och sjukvårdsavtal från 1 april 2017, Ks § 41 
Dnr 2016-00180  

5.  Fastighetsförvärv Töreboda Staren 2, 3 och 4, Ks § 55 
Dnr 2016-00328  

6.  Besvarande av medborgarförslag om att flytta återvinningscentralen i Älgarås, Ks § 45 
Dnr 2016-00243  

7.  Revisionsrapport-Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut, Ks § 48 
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8.  Utvärdering av nuvarande politiska organisation, Ks § 49 
Dnr 2016-00195  

9.  Utbetalning av partistöd 2017, Ks § 51 
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10.  Information om tekniska nämndens beslut om medborgarförslaget om uppsnyggning 
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Rotkilen 
Dnr 2016-00166  

11.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

12.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

13.  Eventuella interpellationer 
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14.  Eventuella frågor 
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15.  Meddelanden 
Dnr 3534  

16.  Eventuella valärenden 
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Göran Johansson 
ordförande 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 11 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se 

 

Ärendeförteckningen och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut 
på kommunens hemsida www.toreboda.se. 
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Ks § 41 Dnr KS 2016/0180

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal från 1 april 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med Väst Koms styrelsebeslut 6 december 2016:

1. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till "Hälso- och sjukvårds-
avtal i Västra Götaland,
avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalands-
regionen och kommunerna i Västra Götaland", med giltighet från den 1
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso-
och sjukvårdsavtal, vilket därmed upphör att gälla från och med den 1
april 2017.
Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga
upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med
två år i taget.

2. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till underavtal "Överens-
kommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommun-
erna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk", med giltighet från den 1 april 2017 till den
31 december 2020 och vilket ersätter nuvarande överenskommelse, som
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.

3. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslag om ändrad avtalstid i under-
avtal "Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjuk-
vård", till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket är hu-
vudavtal.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar
ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemen-
samt hälso- och sjukvårdsavtal. Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan
regionbildningen 1999.

Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation
med arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat
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forts. Ks § 41

ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utar-
betat förslag på ny överenskommelse om samarbete kring personer med psy-
kisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått en synpunkts-
runda till samtliga kommuner i Västra Götaland samt till olika förvaltningar
inom VGR. Avtalsförslaget har justerats utifrån inkomna synpunkter.

Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid från och med 1 april 2017 till och
med 31 december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i Västra
Götalandsregionens fullmäktige och kommunfullmäktige i respektive kom-
mun. Avtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden
där kommunen och VGR har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3 och § 18. För personer som får kommu-
nal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att
kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut me-
dan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där "Överenskom-
melse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk" och nu gällande "Ramavtal om läkarinsatser i kom-
munal hemsjukvård" (med en ändring av avtalstiden) blir underavtal. Under-
avtalen föreslås alltså få samma avtalstid som det föreslagna huvudavtalet.

För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan
mellan verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och
sjukvårdsavtalet samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den
enskilde individens behov.

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och biträdande äldreomsorgs-
chef Ulrika Berglund lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds
tjänsteskrivelse den 9 januari 2017
Rekommendation från Väst Kom, inklusive förslag till hälso-och sjukvårdsav-
tal

Skaraborgs Kommunalförbunds styrelses sammanträdesprotokoll den 2
december 2016, § 96
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 8

?Justerare
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Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 2 december 2016 att
rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till nytt Hälso-
och sjukvårdsavtal med underavtal "Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk".

Expedieras till;
kommunfullmäktige
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Förbundsstyrelsen

Rekommendation om antagande av nytt hälso- och
sjukvårdsavtal

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal reglerar ansvar och
samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De patienter
som berörs av detta avtal erhåller hälso- och sjukvårdsinsatser från båda
huvudmännen

Syftet med avtalet är att reglera ansvaret och att på det lokala planet
underlätta ett väl fungerande samarbete genom en tydlig
ansvarsfördelning av vårdsinsatserna. Den vårdsamverkan som finns
mellan huvudmännen delregionalt har som uppgift att förankra och tillse
att parterna arbetar i enlighet med detta avtal.

Nyheterna i det nya avtalet är

Avsitt s Allmänt om avtalet

Avtalet föreslås vara ett huvudavtal där exerripelvis Ramavtal om
läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och Överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk blir underavtal. Underavtalen har samma
avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.
I avsnitt s finns också en helt ny underrubrik, Definitioner och begrepp,
som hänvisar till en bilaga där definitioner och begrepp som används i
avtalet förklaras. Bilagan är under fortsatt bearbetning och finns inte
med i synpunktsrundan.

Avsnitt 2 Gemensam värdegrund
Den gemensamma värdegrunden är helt ny och tillkom för att
understryka den politiska viljeriktningen inför ny avtalsperiod.
Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att individens behov,
inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkten för hälso- och
sjukvården. Det går inte alltid att definiera alla ansvarsområden och det
är därför avtalet så starkt betonar det gemensamma ansvaret och att
patienten aldrig ska komma i kläm för att parterna inte är överens.

Avsnitt 3 Parternas ansvar
Under avsnitt 3 finns nu samtliga ansvarsområden samlade i ett enda
avsnitt där flera texter är omarbetade för att patientens behov ska vara
den gemensamma utgångspunkten. Med individens behov och
perspektiv i centrum är det naturligt att en gemensam planering där
samordnad individuell plan (SIP), eller motsvarande plan, blir underlag
vid ansvarsfördelning. Det kan innebära att patienten har insatser både i
hemmet av kommunal hemsjukvård samt på mottagning.



Avsnitt 4 Avtalsvård
Avtalsvård är ett helt nytt avsnitt där bland annat
tillämpningsanvisningar med vägledande patientfall och processer
föreslås. Dessa ska tas fram som stöd för tillämpning av det nya avtalet
och LiSA eller motsvarande föreslås godkänna dem.
Även förslag till stödstruktur för att stödja avtalsvården samt förslag till
hantering av awikelser och tvister finns i detta nya avsnitt.

Avsnitt 5 Gemensamma utvecklingsområden
Den demografiska, medicinska och tekniska utvecklingen innebär att en
ökande andel av sjukvårdsinsatserna kommer att utföras i hemmet.
Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam utmaning i att säkra
kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya
gemensamma vårdformer. I avsnitt 5 föreslås därför ett antal
gemensamma utvecklingsområden

Ärende

Inför ny avtalsperiod som inleds den s april 2017 har en gemensam
översyn av nuvarande avtal genomförts med fördjupad dialog och
partsgemensam arbetsorganisation innefattande arbetsgrupper, operativ
ledningsgrupp samt politisk styrgrupp. Ett förslag till nytt Hmlso- och
sjukvårdsavtal skickades i början av juni ut på synpunktsrunda hos
samtliga parter.

I september sammanställdes inkomna synpunkter och justeringar i
utkasten gjordes. I november påbörjas en beslutsprocess och om det nya
avtalet godkänns av samtliga parter föreslås avtalet samt
överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk börja gälla från och med den :i april 2017.

Nuvarande avtal är förlängt och gäller till och med den 3i mars 2017.

Processen är nu framme vid ställningstagande i politiskt samråd vilket
görs i SRO 25 november. Därefter går en rekommendation ut till
parterna för en beslutsprocess hos 5o parter.

Beredning
Kommunerna har beretts möjlighet att under revideringsprocessen
inkomma med synpunkter. Beredningen för Välfärdsutveckling har
fortlöpande fått information då ordförande också ingår i den politiska
styrgruppen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att rekommendera kommunerna i Skaraborg. att anta förslaget till nytt
Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal "Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk"
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Beslut om rekommendation avseende nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal

Hälso- och sjukvårdsavtalet med underaital reglerar ansvar och samverkan avseende }]älSO-
och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De
patienter som 'berörs av detta attal erhåller hälso- ocli sjukvårdsinsatser från båda
huirudmämien

S)rftet med avta?et är att reglera aiisvaref och att på det lokala planet underlätta ett väl
fungerande samarbete genom en tydlig ansvarsfördelning av vårdsiiisatserna. Den
vårdsamverkan som finns mellaii huirudmännen delregionalt har som uppgift att förai?ikra
och tillse att parterna arbetar i enlighet med detta airtal.

Ny}ieterna i det nya avatalet är

Avsitt ,1 Allmänt Om avtalet

Avtalet föreslås vara ett liuvudaital där exempehis Ramavtal om läkarinsatser i kommunal
hemsjulcvård och Överenskommelse om samverkan kriiig personer med psykisk
funktioxisnedsättniiig och personer med missbruk blir uxideravtal. Underaitalen har samma
aitalstid och förutsätter att Imvudaitalet är giltigt.
I avsnitt 1 finns också en lielt ny underrubrik, Definitioner och begrepp, som hänvisar till en
bilaga där definitioner och begrepp som används i avtalet förklaras. Bilagan är under fortsatt
bearbetning och fmns inte med i s)inpunktsrundan.

Avsnitt 2 Gemensam värdegrund
Den gemensamma värdegrunden år helt s'ny och tillkom för att understryka den politiska
t-iljeriktniiigen inför ny avtalsperiod. Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att
individeiis behov, inflytande och sjäM»estämmande alltid är utgångspunkten för hälso- och
s.iukvården. Det går inte alltid att definiera alla ansvarsområden OCII det är därför avtalet så
starkt betonar det gemensamma ansvaret och att patienten aldrig ska komma i kläm för att
parterna inte är överens.

Avsnitt 3 IPartern.as ansvay
Under avsnitt 3 finns nu samtliga ansvarsområden samlade i ett enda avsnitt där flera texter
är omarbetade för att patientens behov ska vara den gemensamma utgångspunkten. Med
individens behov och perspektiv i centrum är det naturligt att en gemensam planering där
samordnad individuell plan (SIP), eller motsvarande plan, blir underlag vid
ansvarsfördelning. Det kan innebära att patienten har insatser både i hemmet av kommunal
hemsjukvård samt på mottagning.

K 'S
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Avsnitt 4 Avtalsvård

Air)-alsvård är ett helt nytt avsnitt där bland annat tillämpningsam.jsningar ii'ied vägledande

patientfall och processer föreslås. Dessa ska tas fram som stöd för tillämpning av det nya

aitalet och LiSA eller motsvaraiide föreslås godkänna dem.

Även förslag till stödstruktur för att stödja airtalsvården samt förslag till liantering av
asrvikelser och tvister finns i detta nya avsnitt.

Avsnitt 5 Gernensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och tekniska utveckliiigen iiinebär att en ökande andel av

siukvårdsiiisatserna kommer att utföras i l?iemmet. Sju)cvårdshuvudmännen liar en

gemensam utmaning i att säkra liiyaliteten för den enskilde och skapa förutsättniiigar för nya

gemensamma iiårdformer. I avsnitt 5 föreslås därför ett antal gemensamma

uh'ecklingsområden

Inför ny avtalsperiod som inleds den s april 2017 har en gemensam översyn asi nuvaraiide

avtal genomförts med förd,iupad dialog och partsgemensam arbetsorganisation innefattande

arbetsgrupper, operatiii ledningsgrupp samt politisk styrgrupp. Ett förslag till n,rtt Hälso-

ocl?i sjukvårdsavtal skickades i början av juni ut på synpunktsrunda hos samtliga parter.

I september sammanställdes iiikomna synpunkter och justeringar i utkasten g,iordes. I

november påbörjas en beslutsprocess och om det nya aitalet godkänns av samtliga parter

föreslås avtalet samt överenskommelse för persoiier med psykisk funktionsnedsättniiig och

personer med missbruk börja gälla från OCII med den s april 2017.

Nuvarande airtal är förlängt ocli gäller till oc)?i med den 3i mars 2017.

Processen är im framme iid ställningstagande i politiskt samråd iilket görs i SRO :?5

november. Iärefter går en rekommendation ut till parterna för eii beslutsprocess hos 5o

parter.

Kommunerna har beretts möjligliet att under revideringsprocessen inkomma med
synpunkter. Beredningen för Välfärdsutveckliiig har fortlöpande fått information då
ordförande också ingår i den politiska styrgruppen.

Styrelsen beslutar

att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till ii)tt Hälso- och
s.iukvårdsavtal med underavtal "Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalaiidsregionen kriiig personer med psykisk funktionsnedsättniiig och personer med
missbruk"

«)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats Fredagen den :? december 2016, Skövde stadshus, KS-salen
kl. 08.30-12.00

Beslutande Katarina Jonsson, Skövde

IFgell Hedvall, Lidköping 1 :e trice ordf.
Daniel Andersson, Essunga
Jens Persson, Grästorp, ersätter Kent Larsson

Cariiia Gullberg, Gullspång
Åsa Karlsson, Götcne

Catrin Hulmarker, Hjo

Johan Abrahainsscin, Mariestad (§ 9o- §g6)
Ida Ekeroth, Mariestad (§g7- §io8)

Fredrik Nordström, Skara

Rolf Eriksson, Ti'bro

Anna Karin Skatt, Tidahohn

Beiigt Sjölierg, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Övriga deltagare Marie Ekman, Skövde
Bertil Jonsson, Lidköpiiig
B.iörn Thodenius, Gullspång (§go-§g8)
Susanne Andersson, Götene (E3go-E3g7)
Ylva Pettersson, Skara

Alda Danial, Tibro

Ingemar Johansson, Tidaliolm

Lars-Åke Bergman
Polisområdeschef Helena Trolläng (§ g3)
?exandra Wollmar, Skaral':+orgs Komnmnalförbund (§ g4)
Gunnar Carlsson, Skaraborgs Kommunalförbund (§ g5)
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund (§ g7)
Per-Olof Hermanssoii, Skaraborgs Kommunalförbund

Utses att justera Anna-Karin Skatt

/'7 ?..
-.3

Post Box 54, 54122 Skövde Besök Kaplansgatan 16 a Tel 0500-49 72 00 Fax 0500-41 26 25

E-post info@skaraborg.se Webb www.skaraborg.se
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Ordföraiide

J usterande

U90

ordförande Katarina Joxisson hälsar alla välkomna och t'örklarar n'iötet öppnat.

fi91
Till att justera dagens protokoll vciljs Aim-Karin Skatt.

fi92
Fastställande av dagordning
Ordningsfö5den i dagordningen ändras. Punl«t i4 tidigareläggs och i6 fl)rttas till
anmälningsärende.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen, efter ändringarna.
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 Vård- och omsorgsutskottet 
 
 
 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal från 1 april 2017 
 
 

Förslag till beslut 

I enlighet med Väst Koms styrelses beslut 6 december 2016 rekommenderar 
vård- och omsorgsutskottet kommunfullmäktige att: 
 
1. Ställa sig bakom förslaget till ”Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, 
avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”, med giltighet från den 1 
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och 
sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 
Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp   
avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 
 
2. Ställa sig bakom förslaget till underavtal ”Överenskommelse om samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”, med 
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter 
nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 
2017. 
 
3. Ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal ”Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”, till samma avtalstid som 
Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal 

Bakgrund 

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar 

ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett 

gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal.  

Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan regionbildningen 1999.  

 

Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation med 

arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat ett 

förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utarbetat 

förslag på ny överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk.  

 

Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått synpunktsrunda till 
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samtliga kommuner i Västra Götaland och förvaltningar inom VGR och 

justerats utifrån inkomna synpunkter. 

 

Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid fr.o.m. 1 april 2017 till och med 31 

december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i regionfullmäktige i 

VGR och kommunfullmäktige i respektive kommun. Avtalet reglerar 

ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR 

har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

§ 3 och § 18. För personer som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna 

alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, 

arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser 

och övriga kompetenser.  

 

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där 

”Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk” och nu gällande ”Ramavtal 

om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård” (med en ändring av avtalstiden) 

blir underavtal. Underavtalen föreslås alltså få samma avtalstid som det 

föreslagna huvudavtalet. 

 

För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker 

sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan 

mellan verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och 

sjukvårdsavtalet samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den 

enskilde individens behov. 

 

Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse har 2 december 2016 beslutat att 

rekommendera kommunerna att besluta om avtalen. 
 

Ärendet 

Vård- och omsorgsutskottet rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med Väst Koms styrelses beslut 6 december 2016 (se förslag till beslut 

i denna tjänsteskrivelse). 

 

Bilagor: 
Bilaga 32 Hälso och sjukvårdsavtalet. 
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 BILAGA 32  
   2016-12-02 
 

Förbundsstyrelsen  
 

 
Rekommendation om antagande av nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal 

 
Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal  reglerar ansvar och 
samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De patienter 
som berörs av detta avtal erhåller hälso- och sjukvårdsinsatser från båda 
huvudmännen 
Syftet med avtalet är att reglera ansvaret och att på det lokala planet 
underlätta ett väl fungerande samarbete genom en tydlig 
ansvarsfördelning av vårdsinsatserna. Den vårdsamverkan som finns 
mellan huvudmännen delregionalt har som uppgift att förankra och tillse 
att parterna arbetar i enlighet med detta avtal.  
 
Nyheterna i det nya avtalet är 
 
Avsitt 1 Allmänt om avtalet 
Avtalet föreslås vara ett huvudavtal där exempelvis Ramavtal om 
läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk blir underavtal. Underavtalen har samma 
avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt. 
I avsnitt 1 finns också en helt ny underrubrik, Definitioner och begrepp, 
som hänvisar till en bilaga där definitioner och begrepp som används i 
avtalet förklaras. Bilagan är under fortsatt bearbetning och finns inte 
med i synpunktsrundan. 
 
Avsnitt 2 Gemensam värdegrund 
Den gemensamma värdegrunden är helt ny och tillkom för att 
understryka den politiska viljeriktningen inför ny avtalsperiod. 
Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att individens behov, 
inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkten för hälso- och 
sjukvården. Det går inte alltid att definiera alla ansvarsområden och det 
är därför avtalet så starkt betonar det gemensamma ansvaret och att 
patienten aldrig ska komma i kläm för att parterna inte är överens. 
  
Avsnitt 3 Parternas ansvar 
Under avsnitt 3 finns nu samtliga ansvarsområden samlade i ett enda 
avsnitt där flera texter är omarbetade för att patientens behov ska vara 
den gemensamma utgångspunkten. Med individens behov och 
perspektiv i centrum är det naturligt att en gemensam planering där 
samordnad individuell plan (SIP), eller motsvarande plan, blir underlag 
vid ansvarsfördelning. Det kan innebära att patienten har insatser både i 
hemmet av kommunal hemsjukvård samt på mottagning. 
 



Avsnitt 4 Avtalsvård 
Avtalsvård är ett helt nytt avsnitt där bland annat 
tillämpningsanvisningar med vägledande patientfall och processer 
föreslås. Dessa ska tas fram som stöd för tillämpning av det nya avtalet 
och LiSA eller motsvarande föreslås godkänna dem. 
Även förslag till stödstruktur för att stödja avtalsvården samt förslag till 
hantering av avvikelser och tvister finns i detta nya avsnitt. 
 
Avsnitt 5 Gemensamma utvecklingsområden 
Den demografiska, medicinska och tekniska utvecklingen innebär att en 
ökande andel av sjukvårdsinsatserna kommer att utföras i hemmet. 
Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam utmaning i att säkra 
kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya 
gemensamma vårdformer. I avsnitt 5 föreslås därför ett antal 
gemensamma utvecklingsområden 
 
Ärende 
Inför ny avtalsperiod som inleds den 1 april 2017 har en gemensam 
översyn av nuvarande avtal genomförts med fördjupad dialog och 
partsgemensam arbetsorganisation innefattande arbetsgrupper, operativ 
ledningsgrupp samt politisk styrgrupp. Ett förslag till nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal skickades i början av juni ut på synpunktsrunda hos 
samtliga parter. 
 
I september sammanställdes inkomna synpunkter och justeringar i 
utkasten gjordes. I november påbörjas en beslutsprocess och om det nya 
avtalet godkänns av samtliga parter föreslås avtalet samt 
överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk börja gälla från och med den 1 april 2017. 
 
Nuvarande avtal är förlängt och gäller till och med den 31 mars 2017.  
 
Processen är nu framme vid ställningstagande i politiskt samråd vilket 
görs i SRO 25 november. Därefter går en rekommendation ut till 
parterna för en beslutsprocess hos 50 parter. 
 
Beredning 
Kommunerna har beretts möjlighet att under revideringsprocessen 
inkomma med synpunkter. Beredningen för Välfärdsutveckling har 
fortlöpande fått information då ordförande också ingår i den politiska 
styrgruppen.  
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslås besluta 

 
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till nytt 
Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal ”Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk” 
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Se bilaga Termer och begrepp.

1  Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet

1.1  Bakgrund

Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen, VGR, reg-
lerat ansvarsfördelning och samver-
kan för hälso- och sjukvård genom ett 
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. 
Inför ny avtalsperiod har avtalstiden 
förlängts för att skapa utrymme för en 
gemensam översyn. 
 Hälso- och sjukvårdens och den 

tekniska utvecklingen innebär bland 
annat att hälso- och sjukvård som ges 
i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Den politiska viljeinrikt-
ningen med Hälso- och sjukvårdsav-
talet fokuserar på individens behov 
framför alltför skarpa gränser mel-
lan huvudmännens ansvarsområden. 
Gränsdragning ner på detaljnivå i 
alla situationer skapar organisatoriska 

mellanrum som kan leda till att pa-
tienten inte får sina behov av hälso- 
och sjukvård tillgodosedda.
 En förtroendefull och öppen dia-
log mellan kommunerna i Västra Gö-
taland och VGR är en förutsättning 
för att tillsammans möta framtidens 
gemensamma utmaningar.

1.3  Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och 
en av kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen vil-

ka fortsättningsvis i avtalet benämns 
som parterna. Avtalet gäller under 
förutsättning att beslut tas av region-

fullmäktige respektive kommunfull-
mäktige.

1.5  Omfattning  

Avtalet reglerar ansvarsfördelning 
och samverkan inom de områden där 
kommunen och VGR har ett gemen-
samt hälso- och sjukvårdsansvar en-
ligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL,  
3 § och 18 §. 
 Detta avtal är ett huvudavtal för 

hälso- och sjukvård där övriga över-
enskommelser som enligt HSL ska 
upprättas mellan parterna utgör un-
deravtal till detta avtal. Underavtalens 
giltighet är direkt kopplat till huvud-
avtalets giltighet. 
 Avtalet omfattar även samverkan 

mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst. Ansvarsför-
delningen beskrivs närmare under av-
snitt 3 i avtalet och baseras på den lag- 
reglerade ansvarsfördelningen samt 
de överenskommelser som tidigare 
gjorts. 

1.6  Termer och begrepp

1.2  Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland ska säkra ett gott, säkert 
och jämlikt omhändertagande för de 
personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommu-
nen och VGR. Avtalet ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mel-
lan parternas vårdgivare så att resulta-

tet bidrar till ett tryggt och självstän-
digt liv för individen.

1.4  Avtalstid

Avtalet gäller under perioden 2017-
04-01 – 2020-12-31. Senast tolv må-
nader innan avtalstiden löper ut har 
parterna möjlighet att säga upp avta-
let. Om ingen part skriftligen sagt upp 

avtalet förlängs det med två år i taget 
med tolv månaders uppsägningstid.
 Vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet kan initi-
ativ till en översyn tas av det politiska 

samrådsorganet, SRO, mellan kom-
munerna i Västra Götaland och VGR. 
Se avsnitt 4.2.  

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
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2  Gemensam värdegrund

2.1  Gemensam värdegrund  

...	individens	behov,	inflytande	och	
självbestämmande	alltid	är	utgångs-
punkt	för	hälso-	och	sjukvården.

...	utifrån	patientens	perspektiv	ska	
vården	vara	lättillgänglig,	effektiv	
och	säker	med	god	kvalitet	och	gott	
bemötande.

...	varje	medarbetare	aktivt	bidrar	
med	sin	kunskap	och	kompetens	samt	
samarbetar	så	att	hälso-	och	sjukvård- 
en	upplevs	som	en	välfungerande	
helhet.

...	implementera	och	säkerställa	att	
innehållet	i	avtalet	med	tillhörande	
tillämpningsanvisningar	är	kända	i	
samtliga	verksamheter.

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att ... 

Parternas gemensamma åtagande innebär att ... 

5

2.2  Gemensamt åtagande

...	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.

Region Kommun

Gemensamt ansvar med  

individens perspektiv  i centrum

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
http://www.vastkom.se/hosavtal
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KOMMUN REGION

3  Parternas ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är 
den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. 
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR 
och kommunen regleras i 3 § och 18 
§ HSL, (1982:763), och ansvaret om-
fattar även rehabilitering, habilitering 
och hjälpmedel samt sjuktransporter 
och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmel-
ser. Lag (1992:567).

Patientgrupper som ingår i kommu-
nernas hälso- och sjukvårdsansvar en-
ligt 18 § HSL:
- 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 under vistelsetiden vid bi-
ståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 

6 § SoL) samt daglig verksamhet en-
ligt lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, LSS.
 Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunen även ansvar för hemsjuk-
vård i ordinärt boende enligt 18 § HSL 
andra stycket: "en kommun får även i 
övrigt erbjuda dem som vistas i kom-
munen hälso- och sjukvård i hemmet 
(hemsjukvård)."

För personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med miss-
bruk är VGR och kommunen, genom 
likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, 
skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (8 a § och 8 b § HSL res-
pektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

Samordnad individuell plan, SIP, ska 
upprättas enligt HSL  (3 f §) och SoL 

(2 kap. 7 §) för personer som har be-
hov av insatser från både socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. Planen ska 
upprättas om kommunen eller VGR 
bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosed-
da, och om den enskilde samtycker till 
att den upprättas. (Länk)
 
För att stärka individens integritet, 
självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) 
regelverket för hälso- och sjukvård.
 Utöver det lagstadgade ansvaret 
för hälso- och sjukvården har VGR 
och kommunen flera överenskommel-
ser om ansvarsfördelning och samver-
kan som beskrivs nedan i avsnitt 3.2.

3.1  Lagstiftning

3.2  Gemensamt ansvar och samverkan  

Parterna ska i egenskap av sjukvårds-
huvudmän 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 all-
tid ett gemensamt ansvar genom att 
kommunen ansvarar för sjuksköter-
ska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
medan VGR ansvarar för läkare och 
övriga kompetenser. Parterna ansva-
rar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
individanpassas och koordineras så att 
patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. Se även av-
snitt 3.3-3.4.
 Patienten ska ges medinflytande 
i planering av vård och behandling. 
Även närstående ska ges medinflytan-
de om patienten samtycker.

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

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
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Parterna har ett gemensamt ansvar för 
att hälso- och sjukvårdsinsatser in-
dividanpassas och koordineras så att 
patienten upplever trygghet, säkerhet, 

kontinuitet och värdighet. VGR ska 
erbjuda en god hälso- och sjukvård 
till de som är bosatta eller som vistas i 
Västra Götaland. 

 Ansvaret omfattar öppen och slu-
ten vård, akut och planerad vård.

3.3  Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar

3.4  Kommunens åtagande och ansvar

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

 Kommunen ska enligt 18 § HSL er-
bjuda hälso- och sjukvård åt personer 
med beslut om särskilt boende, bostad 
med särskild service samt under vistelse-
tiden åt personer med beslut om dagverk-

samhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, 
(LSS). Se bilaga Termer och begrepp. 
 Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunen även ansvar för hemsjukvård 
i ordinärt boende.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar även: 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

Kommunens hemsjukvårdsansvar omfattar:

Patienter	som	utan	större	svårighe-
ter	kan	besöka	mottagningar	(inom	
primärvård	eller	specialistsjukvård).	
I	ansvaret	ingår	hälso-	och	sjukvård	i	
hemmet	eller	annan	plats	där	pa-
tienten	vistas,	då	insatserna	är	av	
tillfällig	karaktär	och	ingår	i	pågåen-
de	behandling,	rehabilitering	eller	
utredning.	

Läkarmedverkan	för	patienter	som	
omfattas	av	den	kommunala	hälso-	
och	sjukvården	enligt	ramavtal	mellan	
parterna.	Se	avsnitt	3.6.

Rehabiliterings-	och	habiliterings-
insatser	på	specialist-	samt	primär-
vårdsnivå.	För	personer	över	18	år	
finns	en	vägledning	som	beskriver	
rehabiliterings-/habiliteringsansvaret	
på	primärvårds-	respektive	specialist-
nivå. (Länk)

Handledning	och	kunskapsöverfö-
ring	om	enskild	patient	av	primärvård	
eller	specialistsjukvård	till	kommu-
nens	personal	i	vård,	omsorg,	rehabi-
litering	samt	i	hantering	av	medicin-
tekniska	produkter.

Specialistsjukvård	till	patienter	inom	
kommunal	hälso-	och	sjukvård	enligt	
gällande	vårdprogram	och	medicinska	
riktlinjer,	eller	enligt	upprättad	vårdplan/
SIP.

Omhändertagandet	av	avlidna.	
Se	avsnitt	3.15.

Patienter	som	på	grund	av	soma-
tisk,	psykisk	eller	kognitiv	funktions-
nedsättning	inte	kan	ta	sig	till	VGR:s	
mottagningar	utan	större	svårigheter	
och	där	det	på	grund	av	�nsatsernas	
omfattning	och	frekvens	motiverar	
att	vården	ges	i	patientens	hem.

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

Patienter	som	enligt	ovanstående	
punkter	har	behov	av	hemsjukvård	
kan	samtidigt	få	vissa	hälso-
och	sjukvårdsinsatser	utförda	på	
mottagning	baserat	på	upprättad	
vårdplan/SIP.
Se	även	avsnitt	3.5.

Att	när	överenskommelse	skett	
i	enskilda	fall	utföra	planerade	
och/eller	förutsägbara	hälso-	och	
sjukvårdsinsatser	i	hemmet	under	
kvälls-	och	nattetid	för	patienter	som	
normalt	besöker	VGR:s	vårdcentraler.	
Under	mottagningarnas	öppethållan-
de	har	VGR	hälso-	och	sjukvårdsan-
svaret	för	dessa	patienter.

Hälso-	och	sjukvårdsinsatser	i	
hemmet	till	patienter	på	permission	
från	sluten	vård	som	inte	kan	ta	sig	
till	mottagning.	Detta	gäller	endast	
under	förutsättning	att	en	överens-
kommelse	skett	som	stöd	för	de	
kommunala	insatserna. 

Omhändertagande	av	avlidna.	
Se	avsnitt	3.15.
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3.5  Informationsöverföring och vårdplanering
Beslut om kommunal hemsjukvård 
förutsätter att en vård- och omsorgs-
planering genomförs där parterna är 
överens om ansvarsfördelning samt 
där nödvändigt informationsutbyte 
sker. Patienten ska ges medinflytande 
i planeringen av sin vård och behand-
ling. Även närstående ska ges medin-
flytande om patienten samtycker och/
eller inte kan företräda sig själv.
 Vid utskrivning från sjukhus ska 
den länsgemensamma rutinen Sam-
ordnad vård- och omsorgsplanering, 

SVPL, tillämpas och vårdgivarna ska 
använda det gemensamma it-stödet 
för detta. (Länk)

VGR:s verksamheter ska i samband 
med beslut om kommunal hemsjuk-
vård och vid utskrivning från sjukhus 
säkerställa att nödvändig information 
medföljer samma dag som överflytt-
ningen sker. Med nödvändig informa-
tion avses i första hand:
- medicinska epikriser
- aktuella läkemedelsordinationer

En samordnad individuell plan, SIP, 
upprättas för personer som behöver 
insatser från både socialtjänst och häl-
so- och sjukvård om någon av parter-
na bedömer att det behövs för att den 
enskildes behov ska tillgodoses. Den 
enskilde måste då ge sitt samtycke till 
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den 
enskilde, närstående eller av personal 
inom parternas verksamheter. Läns-
gemensam Riktlinje för SIP i  Västra 
Götaland som kommunerna och VGR 
tagit fram ska följas. (Länk)

3.6  Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
Läkarinsatser inom kommunal häl-
so- och sjukvård regleras i underav-
talet till Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Ramavtal om läkarinsatser inom kom-
munernas hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland. (Länk) 

 Ramavtalet avser läkarmed-
verkan utifrån patientens behov 
oberoende av läkarens organisa- 
toriska tillhörighet. Enligt 26 d § HSL 
ska VGR avtala med kommunerna om 
omfattningen och formerna för läkar-

medverkan och avsätta de läkarresur-
ser som behövs för att patienten inom 
kommunal hälso- och sjukvård ska er-
bjudas god hälso- och sjukvård.

3.7  Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är häl-
so- och sjukvårdsinsatser som bedrivs 
både av VGR och kommunen i enlig-
het med detta avtal, se avsnitt 3.1-3.4. 
 I Västra Götalands län finns en 

särskild vägledning som beskriver 
samverkan och ansvarsfördelning gäl-
lande rehabilitering och habilitering 
för vuxna personer. (Länk)
 Det finns också gemensamt 

framtagna rutiner för tillämpning av 
SOSFS 2008:20, samordning av insat-
ser för habilitering och rehabilitering i 
Västra Götaland. (Länk)

3.8  Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med miss-
bruk ska erbjudas hälso- och sjuk-
vård i enlighet med detta avtal, se 
avsnitt 3.1-3.4. VGR och kommu-
nerna i Västra Götaland har upprät-

tat en överenskommelse enligt (8 a 
§ och 8 b § HSL respektive 5 Kap. 8 
a § och 9 a § SoL) om samarbete för 
personer med psykisk funktions-
nedsättning och för personer med 
missbruk. Överenskommelsen är ett 

underavtal till hälso- och sjukvårds- 
avtalet och reglerar samarbete och an-
svarsfördelning för de båda målgrup-
perna. (Länk)
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3.9  Beslut om egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårds- 
åtgärd 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 sjuk-
vårdsinsatsen kan ske på ett patient- 
säkert sätt.

 I enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter har parterna fastställt ge-
mensamma rutiner som ska tillämpas 
i Västra Götaland. (Länk) 

3.10  Läkemedel 
Läkemedelsbehandlingar är en inte-
grerad del i hälso- och sjukvården och 
ingår därmed i regelverk för samver-
kan mellan VGR och kommunerna i 
Västra Götaland. En särskild samver-
kansgrupp hanterar gemensamma lä-
kemedelsfrågor mellan kommunerna 
i Västra Götaland och VGR.
 Läkemedelsgenomgång ska utfö-
ras enligt VGR:s regionala medicinska 
riktlinje. (Länk) Ansvarig sjuksköter-
ska bör medverka vid läkemedelsge-
nomgång. 
 VGR ansvarar för kostnader, ex-
klusive patientens egenavgift, avseen-

de läkemedel som omfattas av läkeme-
delsförmånen och som är förskrivna 
enligt lagen om läkemedelsförmåner 
till enskild patient.

3.10.1 Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkeme-
delsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akut-
läkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR. (Länk) 
 Läkemedlen i förrådet kan använ-
das för akut ordination eller för att 
behandla under en begränsad tidspe-
riod (t.ex. antibiotikakur). VGR an-

svarar för läkemedelskostnaderna och 
kontrollen av de kommunala akut- 
läkemedelsförråden. Kommunen har 
kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

3.10.2 Dosexpedition
Dosexpedition beslutas av läkare som 
tar ställning till att kriterier enligt re-
gional medicinsk riktlinje för dosex-
pedition är uppfyllda. Samråd ska ske 
med patienten alternativt närstående 
och/eller sjuksköterska.
(Länk)

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Barn under 16 år kan erhålla Livs-
medel för särskilda näringsändamål 
enligt läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 1997:13). VGR subventionerar 

livsmedel för särskilda näringsända-
mål till barn samt till personer från 
och med 16 år, enligt särskilt regelverk 
(HSS 527-1999). Kostnadsansvaret 

mellan VGR och kommunen regleras 
i tillämpningshänvisningen. (Länk)

3.12  Livsmedel för särskilda näringsändamål

3.11  Medicintekniska produkter

3.11.1 Personliga hjälpmedel
Parterna har tagit fram gemensam-
ma riktlinjer och produktanvisningar, 
Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel, där bland annat kostnads-
ansvar och förskrivningsrätt beskrivs.  
(Länk) 
 VGR har kostnadsansvar för per-
sonliga hjälpmedel för barn och ung-
domar upp till 18-årsdagen. Det finns 
även personliga hjälpmedel för vuxna 
där VGR alltid har ansvaret. I varje 
produktanvisning anges fördelning av 
kostnadsansvar för den aktuella pro-
dukten. 
 Förtroendeförskrivning kan ske 
på annan sjukvårdshuvudmans kost-
nadsansvar enligt handbokens an-
visningar. Detta för att underlätta en 
obruten vårdkedja.

3.11.2 Läkemedelsnära 
  produkter
Parterna har antagit gemensamma 
riktlinjer för förskrivning av läkeme-
delsnära produkter. Dessa är samlade 
i handböcker för respektive område: 
-  Diabetes 
-  Inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
-  Stomi
-  Sondmatningstillbehör och 
   nutritionspump. Se avsnitt 3.12.

Förbrukningsartiklar vid 
blås- och tarmdysfunktion
Fördelningen av statsbidrag för inkon-
tinensprodukter regleras i samarbets-
avtal mellan parterna. Kommunen 
ansvarar för förskrivning av förbruk-
ningsartiklar vid blås- och tarmdys-
funktion till personer i kommunal 
hälso- och sjukvård. (Länk)

Diabeteshjälpmedel 
och stomiprodukter
VGR bär kostnaden för diabeteshjälp-
medel och stomiprodukter. Förtro-
endeförskrivning kan ske av behörig 
personal inom kommunen enligt 
Handbok vid förskrivning av Diabetes-

hjälpmedel (Länk) samt Handbok vid 
förskrivning av Stomihjälpmedel. 
(Länk)

3.11.3 Spolvätskor
Spolvätskor för katetersättning och 
kateterspolning samt behandling som 
kräver steril produkt och där kran-
vatten inte bör eller får användas för-
skrivs på recept. VGR ansvarar för 
kostnaderna för de produkter som in-
går i VGR:s Rutin för förskrivning av 
CE-märkta produkter. (Länk)

3.11.4 Övriga medicintekniska 
  produkter
VGR tillhandahåller även andra medi- 
cintekniska produkter till patien-
ter som har sin hälso- och sjukvård i 
hemmet. Medicintekniska produkter 
som ordineras av läkare är ett ansvar 
för VGR. Generellt gäller att den vård-
givare som förskriver produkten är 
kostnadsansvarig. För sårläkningsar-
tiklar och kompressionsförband finns 
ett avtal där det framgår vilka produk-
ter VGR respektive kommunen har 
kostnadsansvar för. (Länk)

Medicintekniska produkter som häl-
so- och sjukvården tillhandahåller ska 
vara CE- märkta utifrån det medicin-

tekniska direktivet. Förskrivning av 
medicintekniska produkter (hjälpme-
del för det dagliga livet och medicin-

teknisk behandling) är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och 
sjukvårdsansvaret.
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3.15 Omhändertagande av avlidna

Det är läkarens ansvar att konstatera 
dödsfall. Efter överenskommelse kan 
sjuksköterska utföra undersökningen 
för att fastställa att döden har inträtt, 
förutsatt att dödsfallet är förväntat.
 Att ta hand om och stå för trans-

port och förvaring av avlidna ingår i 
respektive huvudmans ansvarsområde. 
 Transport till och från sjukhus för 
obduktion eller borttagande av im-
plantat är VGR:s ansvar även om pa-
tienten ingår i kommunens hälso- och 

sjukvårds ansvar. (SOSFS 2005:10) 
 Kommunens hälso- och sjuk-
vårdsansvar i samband med döds-
fall regleras i föreskriften HSLF-FS 
2015:15. (Länk)

3.16  Asylsökande
Hälso- och sjukvård till asylsökande 
är VGR:s ansvar. För dessa personer 

har kommunen inget hälso- och sjuk-
vårdsansvar, detta gäller även patien-

ter med behov av sjukvård i boendet.

3.17  Tjänsteköp

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 par-
terna överens om formerna för tjän- 
steköp. I detta bör framgå vem som 
har mandat att besluta om tjänsteköp 

och på vilket sätt information och 
kommunikation sker parterna emel-
lan.

3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

VGR har, enligt tandvårdslagen 
(1985:125), ansvar för uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård 
till personer med vissa funktionshin-
der och med stort behov av vård och 
omsorg för att dessa personer ska ges 
större möjlighet till god munhälsa.
 Berörda personer ska årligen er-
bjudas avgiftsfri munhälsobedömning 
och individuell rådgivning.

 

Målgrupper:
- Personer som har behov av 
omfattande vård- och omsorgs-
insatser enligt HSL och/eller SoL.
- Personer som omfattas av  LSS.  

VGR och kommunen är enligt tand-
vårdsförordningen (1998:1338) skyl-
diga att samverka så att berörda per-
soner identifieras och får tillgång till 
det särskilda tandvårdsstödet.

Kommunen identifierar, utfärdar in-
tyg och informerar berörda personer 
och deras närstående och VGR er-
bjuder undersökningar och behand-
lingar.

En gemensam överenskommelse ska 
upprättas mellan parterna som regle-
rar samverkan, uppföljning samt ut-
värdering av målgruppens tillgång till 
nödvändig tandvård. 

3.14 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Göta-
landsregionen har ansvar för att före-
bygga och förhindra smittspridning 

och infektioner i vård och omsorg. 
 VGR:s vårdhygienenheter har i 
uppdrag att bistå kommunerna med 

vårdhygienisk experthjälp enligt 
VGR:s riktlinjer.
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4.3 Avvikelser

Varje vårdgivare har rutiner för att 
identifiera, dokumentera och rappor-
tera negativa händelser och tillbud. 
Inom ramen för detta avtal sätts fokus 
på avvikelser gällande åtaganden en-
ligt detta avtal och gemensamma ru-
tiner. 
 Respektive vårdsamverkansom-
råde ansvarar för att gemensam rutin 
för avvikelsehantering finns framta-

gen. Rutinen ska beskriva ärendegång 
och tidsramar för återkoppling och 
åtgärder. Varje delregionalt vårdsam-
verkansområde ska regelbundet rap-
portera till LiSA. Rapporten ska redo-
visa de mest frekventa avvikelserna, 
och identifierade systembrister enligt 
anvisningar från LiSA. Rapporten ska 
även innehålla redovisade åtgärder 
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-

gärder för hantering på regional nivå. 
 Avvikelser då någon part inte 
uppfyller det som är överenskommet 
i detta avtal hanteras inom ramen för 
uppföljning av Hälso- och sjukvårds-
avtalet. 

4.4 Tvister

Tvister mellan parterna om tolkning 
av avtalets innebörd ska i första hand 
lösas lokalt och i andra hand delregio-
nalt, inom vårdsamverkan. 
 Tvist av principiell karaktär kan 
lyftas till LiSA.
 Patientens vård och omsorg ska 
alltid säkerställas oavsett om parterna 
är överens om ansvarsfördelning eller 
inte. Parterna har gemensamt ansvar 
att omgående komma överens om till-

fällig ansvarsfördelning, i väntan på 
långsiktig lösning. 
 Den rekommendation som ut-
färdas kan innebära ansvarsjustering 
i efterhand från den dag gemensam 
ansvarsfördelning finns.  Om tvist inte 
kan lösas inom 30 dagar på delregio-
nal nivå hänförs den direkt till LiSA 
som ska bereda frågan inom 30 dagar. 

LOKALT

DELREGIONALT

REGIONALT

4. Avtalsvård

4.1  Tillämpningsanvisningar

För praktisk tillämpning av detta häl-
so- och sjukvårdsavtal finns av par-
terna gemensamt framtagna tillämp-
ningsanvisningar, med bland annat 
vägledande patientfall, som ska an-

vändas av alla vårdgivare inom VGR 
och kommuner i Västra Götaland.
 Tillämpningsanvisningarna fast-
ställs och revideras av Ledning i sam-
verkan, LiSA och utgår från den an-

svarsfördelning som regleras i detta 
avtal.  Syftet är att ge stöd och vägled-
ning för jämlik och patientsäker vård 
samt att underlätta samarbetet mellan 
vårdgivarna.

4.2 Gemensam stödstruktur
Den gemensamma stödstruktur som 
ska förvalta och utveckla intentioner-
na med det gemensamma Hälso- och 
sjukvårdsavtalet bygger på den vård- 
samverkansstruktur som finns del-
regionalt samt regionalt i Västra 
Götaland. Den gemensamma sam-
verkansstrukturen ska fokusera på 
förbättringsarbete utifrån systema-
tiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman 
ska ställa krav på sina vårdgivare att 
delta i den gemensamma samverkans-

strukturen.
 Det politiska samrådsorganet , 
SRO, mellan kommunerna i Västra 
Götaland och VGR samordnar frågor 
rörande avtalet och kan vid väsentliga 
förändringar av förutsättningarna för 
avtalet, ta initiativ till en översyn.

Gemensamma it-stöd 
En välfungerande informationsöver-
föring mellan individer och olika ak-
törer behövs för att information ska 

kunna överföras på ett säkert och ef-
fektivt sätt och samtidigt underlätta 
koordinering av insatser till den en-
skilde. 
 Varje part har ansvar för att it-stöd 
är kända hos berörda verksamheter 
och att rutinerna följs. Gemensamma 
it-stöd ska följas upp och utvecklas för 
att stödja intentionerna i avtalet. 

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
http://www.vastkom.se/hosavtal


Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

13www.vgregion.se/hosavtal www.vastkom.se/hosavtal

5 Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och 
tekniska utvecklingen innebär att en 
ökande andel av sjukvårdsinsatserna 

kommer att utföras i hemmet. Sjuk-
vårdshuvudmännen har en gemensam 
utmaning i att säkra kvaliteten för den 

enskilde och skapa förutsättningar för 
nya gemensamma vårdformer.

4.5 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Detta avtal ska följas upp årligen. De 
delregionala vårdsamverkansgrupper-
na lämnar rapport enligt anvisningar 
från LiSA.

Rapporten bör innehålla:
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktions-
   nedsättning och personer med missbruk.
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning.

 Utvecklingsåtaganden
Gemensamma mobila vårdformer.
Förebyggande insatser för riskgrupper.
Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.

 - It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och 
         omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.  
 - Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.

Gemensamma utmaningar:
Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland. 

   Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma 

    patientgrupperna.
Resurser

 -  Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
 -  Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.
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Västra Götalandsregionen
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Innehåll

Överenskommelsen om samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen, 
VGR, och kommunerna i Västra Gö-
taland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till 
Hälso- och sjukvårdsavtalet (Länk) 

och ersätter tidigare överenskommel-
se för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning. 

 Överenskommelsen ska stärka 
samverkan mellan kommun och VGR 
för att bättre tillgodose behovet av 
vård, stöd och behandling för mål-
grupperna. Den behandlar även hur 
uppföljning och utvärdering ska be-
drivas samt hur tvister ska lösas.
 Framtagandet av överenskom-
melsen har skett som en delprocess i 
hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen 

och representanter för anhörig- och 
brukarföreneningar har deltagit i den 
partssammansatta arbetsgruppen.

1.1  Bakgrund

1  Allmänt om överenskommelsen
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1.2   Syfte

Syftet är att personer inom målgrup-
perna ska ges möjlighet till återhämt-
ning 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 livsområ-
den som boende, sysselsättning och 
mellanmänskliga relationer.
 Den enskilde ska få vård, stöd och 
insatser som är samordnade mellan 
kommunens och Västra Götalands-

regionens verksamheter och upplevs 
som en välfungerande helhet. Indi-
viden ska inte hamna mellan huvud-
männens olika ansvarsområden och 
därför inte få den hjälp som hen behö-
ver. 

2  Utgångspunkter

2.1  Individens behov i centrum

Vården och stödinsatserna ska pla-
neras och utvärderas tillsammans 
med den enskilde och med respekt 
och lyhördhet för de erfarenheter och 
önskemål som den enskilde och/eller 
dennes närstående eller företrädare 
har. Det är viktigt att utgå från indi-
videns egen målsättning för insatser-
na. Verksamheterna ska underlätta för 
den enskilde och/eller närstående att 
vara delaktig och fatta beslut som rör 

den egna personen. I huvudmännens 
samverkan är det av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.
 Verksamheterna inom kommu-
nen och VGR har ett gemensamt an-
svar att ha rutiner och arbetssätt så att 
vård och insatser harmonierar med 
varandra. Den enskildes intressen 
får aldrig åsidosättas på grund av att 
huvudmän har olika syn på verksam-
hets- och kostnadsansvar. Även om 

kostnadsansvaret är oklart ska indivi-
dens behov av utredning eller behand-
ling fullföljas utan dröjsmål.

1.3  Parter

Parter i denna överenskommelse är 
var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregi-
onen, vilka fortsättningsvis benämns 
som parterna. Avtalet gäller under 

förutsättning att beslut tas av kom-
munfullmäktige respektive regionfull-
mäktige. Om kommunen eller VGR 
tecknar avtal med någon annan och 
överlåter uppgifter de har ansvar för, 

ska denna överenskommelse tilläm-
pas. Respektive huvudman ansvarar 
för att verkställa sitt åtagande inom 
den egna organisationen.

1.5  Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen 
är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning och personer 
med missbruk som har behov av in-

satser från både kommunen och 
VGR:s hälso- och sjukvård.
 Överenskommelsen omfattar även 
personer med samsjuklighet, barn och 

ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik, 
personer placerade på HVB-hem samt 
i psykiatrisk tvångsvård.

Överenskommelsen gäller från och 
med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast 
tolv månader innan avtalstiden löper 
ut har part möjlighet att säga upp avta-

let. Om ingen part skriftligen sagt upp 
avtalet förlängs det med två år i taget 
med tolv månaders uppsägningstid. 
Överenskommelsen är ett underavtal 

till Hälso- sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland (Länk) vilket innebär att 
överenskommelsens giltighet är bero-
ende av ett gällande huvudavtal. 

1.4  Giltighetstid
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Överenskommelsen bygger på en lag-
stiftad skyldighet om samarbete kring 
två målgrupper och en generell skyl-
dighet att samverka på individnivå.

Samarbete kring personer 

med psykisk funktionsnedsättning
Sedan den 1 januari 2010 är lands-
ting/region och kommun genom li-
kalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL (8 a§) och i Soci-
altjänstlagen, SoL (5 kap 8 a§) skyldi-
ga att ha överenskommelser om sam-
arbetet när det gäller personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Om 
det är möjligt bör organisationer som 
företräder dessa personer eller deras 
närstående ges möjlighet att lämna 
synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

Samarbete kring personer 

med missbruk

Sedan den 1 juli 2013 är landsting och 
kommun genom likalydande bestäm-
melser i hälso- och sjukvårdslagen, 
HSL (8 b§) och i socialtjänstlagen, 
SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha över-
enskommelser gällande samarbete i 
fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroende-
framkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel. Om det är möjligt 
bör organisationer som företräder 
dessa personer eller deras närstående 
ges möjlighet att lämna synpunkter på 
innehållet i överenskommelsen.

Samordnad Individuell plan, SIP

Den 1 januari 2010 infördes en lag-
stadgad skyldighet i både HSL (3 f §) 

och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att 
huvudmännen tillsammans ska upp-
rätta en individuell plan när den en-
skilde har behov av insatser från båda 
huvudmännen. Planen ska upprättas 
om kommunen eller VGR bedömer 
att den behövs för att den enskilde 
ska få sina behov tillgodosedda, och 
om den enskilde samtycker till att den 
upprättas. Initiativ till SIP kan även tas 
av den enskilde eller närstående.
 I Västra Götaland har VGR och 
kommunerna genom VästKom fast-
ställt gemensamma riktlinjer för sam-
ordnad individuell plan, SIP.

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, ge-
nom nationella riktlinjer vilka insatser 
som huvudmännen i första hand ska 
genomföra för personer som omfat-

tas av överenskommelsen. Nationella 
riktlinjer för psykosociala insatser vid 
schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd och nationella riktlinjer för 

vård och stöd vid missbruk och bero-
ende är viktiga exempel på detta. 

2.4  Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser

2.3  Lagstiftning

2.2  Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan 
huvudmännen är att öka enskildas 
och brukarorganisationers medverkan 
för att utveckla vård- och stödinsatser. 
Personer med egna erfarenheter av 

psykisk sjukdom/missbruk är en vik-
tig källa till kunskap. Det är angeläget 
att deras erfarenheter och önskemål 
tas tillvara. Brukare och brukarföre-
trädare ska ges möjlighet till delak-

tighet och inflytande när frågor kring 
samverkan enligt denna överenskom-
melse planeras och följs upp både på 
lokal, delregional och regional nivå.
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3 Ansvarsområden

Kommunen ska främja invånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva del-
tagande i samhällslivet. Kommunen 
ska erbjuda stöd till meningsfull sys-
selsättning, försörjning, bostad och 

utbildning. Kommunen erbjuder 
också insatser enligt Hälso- och sjuk-
vårdsavtalet.
 Västra Götalandsregionen ska 
medicinskt förebygga, utreda och be-
handla sjukdomar och skador genom 

att erbjuda hälso- och sjukvårdsin-
satser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av primär-
vården, habiliteringen, tandvården 
och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.

3.1  Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen består av personer oav-
sett ålder med psykisk funktions-
nedsättning som upplever väsentliga 
svårigheter att utföra aktiviteter på 
viktiga livsområden. Dessa svårighe-

ter kan bestå av funktionshinder, det 
vill säga begränsningar som uppstår 
i relation mellan en person med en 
funktionsnedsättning och brister i 
omgivningen, eller vara direkt effekt 

av funktionsnedsättningen. Svårighe-
terna ska ha funnits, eller kan antas 
komma att bestå, under en längre tid.

• 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 och utfärda biståndsbesut på grund av 
 psykisk funktionsnedsättning:
 - Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS. 
 - Utredning, ansökan om och verkställighet av vård 
 enligt LVU.
 - Utreda, ansöka om och verkställa vård 
 enligt LVM. 

• Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
 personen får möjlighet att bo på ett sätt som är 
 anpassat efter hens behov. 
• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd 
 till att arbeta eller studera. 
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, 
 psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
 insatser utifrån elevens skolsituation.
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt 
 Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt 
 Hälso- och sjukvårdsavtalet.
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida 
 död och även uppmärksamma behovet av tandvård.
• Uppmärksamma och behandla självskadebeteende.
• Arbeta med suicidprevention.

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• För personer som vistas i hem för vård och boende, 
 HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda 
 samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, 
 behov och förutsättningar.
• Ge handledning och kunskapsöverföring till 
 kommunens personal i patientrelaterade ärenden.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
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3.2   Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,  
  läkemedel eller dopningsmedel

Målgruppen omfattar personer oav-
sett ålder med missbruk av alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkal-
lande medel, läkemedel eller dop-
ningsmedel. 

 Missbruk innebär att bruket av 
drogen påverkar individen eller hens 
omgivning negativt.  Missbruket går 
ut över individens sociala liv, såsom 
hem, familj, arbete och skola, men le-

der också till ökad risk för fysisk ska-
da. I fråga om narkotika räknas ofta 
en användare som missbrukare obe-
roende av mängd, eftersom narkotika-
innehav/bruk är kriminaliserat.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att: 

• 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. 
• Göra utredning av behov och bedömning av 
 insatser, stöd och behandling för missbruks- och 
 beroendeproblem: 
 - Utredning och bistånd/insats enligt SoL. 
 - Utredning, ansökan om och verkställighet 
    av vård enligt LVU. 
 - Utredning, ansökan om och verkställighet 
    av vård enligt LVM. 
• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
• Arbeta med återfallsprevention.

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
• Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, 
 psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
 insatser utifrån elevens skolsituation.
• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan 
 närstående med missbruks- och beroendeproblem. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• Medverka vid läkemedelsassisterad behandling 
 vid opiatmissbruk.
• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
 sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att: 

• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
• Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser som.
 inkluderar psykologiska behandlingsmetoder.
• Identifiera samsjuklighet och säkerställa att behandling
 av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker 
 parallellt och integrerat.
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida 
 död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.

• För personer som vistas i hem för vård och boende, 
 HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda 
 samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, 
 behov och förutsättningar.
• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
 sjukvårdsavtalet.
• Ge handledning och kunskapsöverföring till 
 kommunens personal i patientrelaterade ärenden.
• Initiera samverkan kring tillnyktring.
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3.3  Personer med samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två 
eller flera sjukdomar, psykiska och/
eller somatiska samtidigt. Samsjuk-
lighet fördröjer och försvårar många 

gånger behandling och återhämtning. 
Samsjuklighet är ofta vanligt vid psy-
kisk sjukdom och vid missbrukspro-
blem.  Personer med samsjuklighet lö-

per en större risk för allvarliga skador, 
sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett an-
svar 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. 

3.4   Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik  
  (Västbus)

Målgruppen är barn och ungdomar 
med sammansatt psykisk/psykiatrisk 
och social problematik som behöver 

tvärprofessionell kompetens från oli-
ka verksamheter. Den sammansatta 
problematiken innebär att barnet/

ungdomen har svårigheter inom flera 
livsområden som exempelvis skola, 
hemmiljö och socialt samspel.

Denna överenskommelsen ska stär-
ka samverkan mellan parterna för att 
målgruppens behov av vård, stöd och 
behandling ska tillgodoses. 
 Länets kommuner och VGR har 
antagit gemensamma riktlinjer och 

rutiner för samverkan kring barn och 
ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik, 
Västbus. Riktlinjerna omfattar kom-
munernas socialtjänst och skola och 
VGR:s primärvård, barn- och ung-

domshabilitering och barn- och ung-
domspsykiatri. (Länk)

 Hantering av avvikelser och tvis-
ter ska ske i enlighet med punkterna 
4.2 och 4.3.

3.5   Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med 

  psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
  (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)

Båda huvudmännen ska sträva efter att 
minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpas-
sade vård- och stödinsatser. Innan 

frågan om placering aktualiseras ska 
huvudmännen ha kommit fram till att 
resurser i närmiljön är uttömda och 
att den enskildes behov inte kan till-

godoses på annat sätt än genom pla-
cering. Om en placering bedöms nöd-
vändig ska en placering inom det egna 
länet i första hand väljas.

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 soci-
altjänstens ansvarsområde. Hem för 
viss annan heldygnsvård är ett tillfäl-
ligt boende som ger möjlighet till av-

lastning för anhöriga eller rehabilite-
ring för individen.

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
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Ansvar  

Varje huvudman ansvarar för bedöm-
ning, utredning, insatser och uppfölj-
ning utifrån sitt uppdrag. Kommunen 
ansvarar för sociala insatser enligt 
SoL, LSS, LVU och LVM samt skol-
gång enligt skollagen. VGR ansvarar 
för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda 
huvudmännen har rätt att själva ut-
föra insatserna eller träffa avtal med 
annan part som har kompetens att 
utföra uppdraget. Socialtjänsten 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.

Gemensam planering  

Inför en placering där båda huvud-
männen är delaktiga, ska en samord-
nad individuell plan eller motsvaran-
de upprättas där ansvarsfördelningen 
tydliggörs. 

Vid placering ska särskilt beskrivas:
- målsättning med placeringen.
- individens önskemål.
- respektive huvudmans och parts an-
svar för de vård- och stödinsatser som 
ska utföras.

- om huvudmännen själva utför insat-
sen eller om de utförs av annan part. 
- hur skola/sysselsättning tillgodoses 

Överenskommelse om 

kostnadsansvar 

Huvudregeln är att varje huvudman 
ansvarar för de kostnader som kan 
knytas till var och ens ansvar för vård, 
stöd och insatser, oavsett om insatser-
na utförs av huvudmannen eller om 
avtal med annan part upprättats. 
 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 an-
svar för de vård- och stödinsatser som 
ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska 
tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor el-
ler procent. 

I de fall HVB tillhandahåller både so-
cialtjänstinsatser och hälso- och sjuk-
vårdsinsatser och fördelningen mellan 
dessa är oklar kan huvudmännen dela 
på kostnaden utifrån en schablon där 
VGR betalar en tredjedel och kom-
munen två tredjedelar av placerings-
kostnaden, om inget annat är överens-
kommet. 

I takt med att den enskildes behov för-
ändras ska parterna bedöma om och 
hur kostnadsfördelningen ska juste-
ras. Då placering sker akut bör kost-
nadsfördelningen vara klarlagd senast 
30 dagar efter placeringen. Kostna-
den för akutplaceringen ligger kvar 
på placerande huvudman till dess att 
ansvars- och kostnadsfördelning fast-
ställts. 

Uppföljning
Uppföljning av den enskildes place-
ring ska ske gemensamt och regelbun-
det av huvudmännens berörda verk-
samheter. Inför avslut av placering ska 
gemensam planering för vidare insat-
ser göras.

3.6  Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av allvarlig psy-
kisk störning, som utgör en fara för 
sig själv eller sin omgivning, och som 
inte frivilligt samtycker till vård, kan 
tvingas till vård enligt lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård, LPT. En person 
med allvarlig psykisk störning som 
begått brott kan som påföljd dömas 
till rättspsykiatrisk vård enligt lagen 
om rättspsykiatrisk vård, LRV. En per-

son som är häktad eller fängslad och 
som får en psykisk störning, kan ock-
så överföras till rättspsykiatrisk vård.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är: 

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför 
 utskrivning från slutenvård och vid upprättande av SIP.
• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från 
 slutenvård.

• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk 
 tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
• Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 
 sjukvårdsavtalet, med undantag av tvångsåtgärder.

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
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• Erbjuda behandling i slutenvård enligt LPT och LRV.
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.
• Ansöka till allmän förvaltningsdomstol om 
 övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller 
 öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
• Genomföra samordnad vård- och omsorgs-
 planering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i 
 samråd med kommunen.
• Erbjuda behandlings- och rehabiliteringsinsatser 

 i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rätts-
 psykiatrisk tvångsvård.
• I samråd med kommunen föreslå förvaltnings-
 domstolen placering i boende. Vid placering gäller den 
 under punkt 3.5 beskrivna ansvarsfördelningen.
• Upprätta en SIP vid utskrivning från öppen 
 tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av 
 insatser från båda huvudmännen.

Viktiga delar i Västra Götalandregionens ansvar för målgruppen är att: 

Betalningsansvarslagen är tillämplig 
även vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård. En förutsättning 
är att patienten bedöms vara utskriv-
ningsklar av ansvarig läkare samt att 
förvaltningsrätt fattat beslut om öp-

pen tvångsvård eller öppen rättspsy-
kiatrisk vård. En patient är utskriv-
ningsklar när behandlande läkare 
bedömer att behandling i slutenvård 
inte längre behövs. Kommunens be-
talningsansvar inträder om personen 

inte får de insatser som hen har behov 
av enligt SoL/LSS och därför blir kvar 
i slutenvård enligt HSL (frivillig vård). 

3.7   Vårdplaneringen - verktyg för att verkställa ansvarsfördelningen

Samordnad individuell plan, SIP 
En samordnad individuell plan, SIP, 
upprättas för personer som behöver 
insatser från både socialtjänst och häl-
so- och sjukvård om någon av parter-
na bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den 
enskilde måste då ge sitt samtycke till 
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den 
enskilde, närstående eller av personal 
inom parternas verksamheter.

Planen ska innehålla: 
1. Insatser den enskilde behöver. 
2. Huvudmännens ansvar. 
3. Vilka åtgärder som vidtas av någon 
annan än kommunen och landstinget. 
4. Vem av huvudmännen som har det 
övergripande ansvaret för planen. 

Upprättande och uppföljning av SIP 
ska ske enligt de riktlinjer som anta-
gits av Västra Götalandsregionen och 
Västkom. (Länk) 

Samordnad vård- och omsorgs-

planering, SVPL

Vid utskrivning från sjukhus ska den 
länsgemensamma rutinen SVPL till-
lämpas och vårdgivarna ska använda 
det gemensamma it-stödet för detta. 
(Länk)

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
http://www.vastkom.se/hosavtal
mailto:http://www.vgregion.se/svpl/sip?subject=
mailto:http://www.vgregion.se/svpl?subject=


Överenskommelse kring personer med psykisk  

funktionsnedsättning och personer med missbruk

10 www.vgregion.se/hosavtal www.vastkom.se/hosavtal

4.3 Tvister

Tvister ska hanteras enligt de principer 
som anges i Hälso- och sjukvårdsavta-
let. Detta innebär att: Tvister mellan 
parterna om tolkning av överenskom-
melsens innebörd ska i första hand 
lösas lokalt och i andra hand delregi-
onalt, inom vårdsamverkan. Om en 
tvist inte kan lösas inom delregional 
vårdsamverkan kan den lyftas den till 

LiSA som utfärdar rekommendation 
om hantering av ärendet.  Patientens 
vård och omsorg ska alltid säkerstäl-
las oavsett om parterna är överens om 
ansvarsfördelning eller inte. Parterna 
har gemensamt ansvar att omgående 
komma överens om tillfällig ansvars-
fördelning, via SIP, i väntan på lös-
ning. Den rekommendation som ut-

färdas kan innebära ansvarsjustering 
i efterhand från den dag gemensam 
ansvarsfördelning finns.  Om tvist inte 
kan lösas inom 30 dagar på delregio-
nal nivå hänförs den direkt till LiSA 
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

4.4 Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen 
ska ske enligt de principer som anges 
i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta 
innebär att den följs upp årligen enligt 
anvisningar av LiSA. Tillgänglighet, 
samordning och kvalitet i insatser ska 
bland annat vara i fokus.
 

Uppföljning placeringar HVB-hem
Gemensam uppföljning av förslaget 
om tillämpning vid placering HVB-
hem, (volymer, motiv samt vård och 
behandlingsinnehåll). 

4.2 Avvikelser

Avvikelsehantering enligt de principer 
som anges i Hälso- och sjukvårdsavta-
let. Detta innebär att:

Varje vårdgivare har rutiner för att 
identifiera, dokumentera och rappor-
tera negativa händelser och tillbud. 
Här avses avvikelser från åtaganden 
enligt denna överenskommelse och 
gemensamma rutiner. 
 Respektive vårdsamverkansområ-

de ansvarar för att gemensam rutin för 
avvikelsehantering finns framtagen. 
Rutinen ska beskriva ärendegång och 
tidsramar för återkoppling och åtgär-
der. Från respektive delregionalt vård-
samverkansområde ska en rapport 
redovisas regelbundet till Ledning i 
samverkan, LiSA. Rapporten ska re-
dovisa de mest frekventa avvikelserna, 
och identifierade systembrister enligt 
anvisningar från LiSA. Rapporten ska 

även innehålla redovisade åtgärder 
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-
gärder för hantering på regional nivå. 
 Avvikelser då någon part inte 
uppfyller det som är överenskommet 
i denna överenskommelse hanteras 
inom ramen för uppföljning av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet.

4  Genomförande

Överenskommelsen ska verkställas 
på lokal nivå, nära brukaren. Detta 
förutsätter en organiserad delregional 
och lokal samverkan mellan huvud-

männen så att överenskommelsen kan 
tillämpas lokalt. Vid framtagande av 
lokala tillämpningar ska brukar- och 
anhörigföreningarna ges möjlighet 

att delta. I den lokala samverkan ska 
också det gemensamma förebyggande 
arbetet beaktas.

4.1  Tillämpning

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
http://www.vastkom.se/hosavtal


11www.vgregion.se/hosavtal www.vastkom.se/hosavtal

Överenskommelse kring personer med psykisk  

funktionsnedsättning och personer med missbruk

5 Gemensamma utvecklingsområden

Integrerade mottagningar

Integrerade arbetssätt

Insatser för ungdomar med missbruk

Huvudmännen har identifierat några 
viktiga utvecklingsområden att sam-

verka kring för att säkra kvaliteten 
för den enskilde och skapa förutsätt-

ningar för en sammanhållen vård och 
omsorg. 

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa

Genom årliga överenskommelser 
mellan regeringen och SKL ges hu-
vudmännen stöd i arbetet med att er-
bjuda befolkningen individanpassade 
och effektiva insatser av god kvalitet 
inom området psykisk hälsa. Inom 

ramen för detta tas en länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa fram 
för att stärka förutsättningarna för ett 
långsiktigt arbete som bygger på ett 
gemensamt ansvarstagande mellan 
parterna. Syftet är att tillsammans ut-

veckla insatser inom området psykisk 
hälsa, och också för personer som 
denna länsöverenskommelse omfat-
tar.

I de nationella riktlinjerna för vård 
och stöd vid missbruk och beroende 
bedömer socialstyrelsen att det krävs 
en utökad samverkan mellan kommu-
ner och landsting för att kunna införa 

riktlinjerna och för att kunna erbjuda 
ett bredare utbud av insatser samt en 
integrerad vård och behandling. Uti-
från patientens perspektiv ska vården 
vara lättillgänglig, effektiv och säker 

med god kvalitet. Integrerade mottag-
ningar underlättar en smidig och inte-
grerad vård och behandling.  

Personer med komplex problematik 
och omfattande vårdbehov behöver 

ofta samordnade insatser. Case ma-
nagement, vård- och stödsamordning 

och ACT är exempel på integrerade 
arbetssätt.

Missbruk bland barn, ungdomar och 
unga vuxna är ofta komplext och 
samsjuklighet är vanligt. En avgöran-

de framgångsfaktor för denna mål-
grupp är att huvudmännens insatser 
samordnas och att behandlingsutbu-

det utvecklas. Utvecklingsarbetet bör 
omfatta samtliga delar av vården samt 
hur denna organiseras. 

Samverkan kring berusade och drogpåverkade personer

Det finns behov av att utveckla sam-
verkan på organisations- och individ-
nivå kring personer med missbruk, 
för att tidigt fånga upp, lösa vårdbehov 

i samband med tillnyktring och om 
möjligt i en samordnad individuell 
plan ge fortsatt stöd och behandling 
från primärvård, specialistvård och 

socialtjänst. Samverkan kan utvecklas 
tillsammans med polismyndigheten, 
för omhändertagande av berusade 
och drogpåverkade personer. 

Huvudmännen bör utreda förutsätt-
ningarna för att utveckla ett samar-

bete i upphandlingsförfarandet av 
HVB-platser. 

Samverkan kring upphandling av HVB-platser

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
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1. Dagverksamhet enligt SoL 
Bistånd i form av sysselsättning, ge-
menskap, behandling eller rehabilite-
ring utanför den egna bostaden, som 
drivs av kommunen exempelvis för 
äldre, psykiskt funktionshindrade el-
ler missbrukare och där insatsen ges 
med stöd av 4 kap 1 § SoL.  
Kommunen har hälso- och sjukvårds-
ansvar under vistelsetiden som fram-
går av 18 § HSL. 

2. Daglig verksamhet enligt LSS 
Insats enligt LSS i form av sysselsätt-
ning för personer med funktionsned-
sättning som är i yrkesverksamålder, 
saknar förvärvsarbete och inte är un-
der utbildning. Kommunen har hälso- 
och sjukvårdsansvar under vistelseti-
den som framgår av 18 § HSL.
(Enligt SKL PM 2003-07-08)

3. Fysioterapeut/sjukgymnast 
I avtalet används benämningen fysi-
oterapeut även då sjukgymnast avses. 

4. Habilitering  
Insatser som ska bidra till att en per-
son med medfödd eller tidigt förvär-
vad funktionsnedsättning, utifrån 
dennes behov och förutsättningar, 
utvecklar och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda 
villkor för ett självständigt liv och ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. 

5. Hemsjukvård  
Hälso- och sjukvård när den ges i pa-
tients bostad eller motsvarande och 
som är sammanhängande över tiden.  
 
6. Hälso- och sjukvård 
Enligt HSL definieras hälso- och sjuk-
vård som ”åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda, och behandla sjuk-
domar och skador”.  

7. Rehabilitering 
Insatser som ska bidra till att en per-
son med förvärvad funktionsnedsätt-

ning, utifrån dennes behov och förut-
sättningar, återvinner eller bibehåller 
bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självstän-
digt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 

8. Samrådsorganet, SRO
Det politiska samrådsorganet, SRO, är 
en samrådsgrupp som avhandlar och 
rekommenderar huvudmännen att 
fatta beslut i frågor som rör samtliga 
49 kommuner och Västra Götalands-
regionen. SRO består av politiker från 
Västra Götalandsregionen och kom-
munerna. 

9. Särskilda boendeformer och bo-
städer med särskild service enligt 
SoL och LSS där kommunen har häl-
so- och sjukvårdsansvar som framgår 
av 18 § HSL:

a. Särskilda boendeformer för service 
och omvårdnad för äldre som avses i 5 
kap 5 § 2 st. SoL.

b. Bostäder med särskild service för 
fysiskt och psykiskt funktionshindra-
de enligt 5 kap 7 § 3 st. SoL där insat-
sen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL.

c. Bostäder med särskild service för 
LSS personkrets enligt 5 kap 7 § 3 st. 
SoL där insatsen ges med stöd av 9 § 
8. eller 9 § 9. LSS.

d. Korttidsvistelse där insatsen ges med 
stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen 
driver verksamhet med egen perso-
nal. De enheter där personer tillfälligt 
vistas/bor för exempelvis rehabilite-
ring, växelvård eller avlastning är när 
det gäller hälso- och sjukvårdsansva-
ret att jämställa med särskilt boende. 

10. Särskilda boendeformer och bo-
städer med särskild service enligt 
SoL och LSS där kommunen inte har 
hälso- och sjukvårdsansvar.

a. Hem för vård eller boende, HVB (6 
kap resp. 7 kap1 § 1st 1. SoL) är inte en 
sådan särskild boendeform som avses 
i 18 § HSL. Kommunen har inte häl-
so- och sjukvårdsansvaret för den som 
vistas där.

b. Korttidsvistelse där insatsen ges 
med stöd av 4 kap 1 § SoL,  där kom-
munen köper platser från enskild 
verksamhet som har tillstånd enligt 7 
kap 1§ 1 st 3 SoL (hem för viss annan 
heldygnsvård). Kommunen har inte 
hälso- och sjukvårdsansvaret för den 
som vistas där.

c. Korttidsvistelse för LSS personkrets 
där insatsen ges med stöd av 9 § 6. 
LSS. Kommunen har inte hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL för 
dessa verksamheter. Detta gäller oav-
sett om korttidshemmet drivs av kom-
mun eller enskild. 
(Enligt SKL PM 2003-07-08)

11. Ledning i samverkan, LiSA
LiSA är den länsövergipande led-
ningsstrukturen för vårdsamverkan 
i Västra Götaland. I gruppen sitter 
direktörer och chefer som företräder 
de 49 kommunerna och Västra Göta-
landsregionen.

12. VästKom 
Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation är en politiskt styrd 
organisation som arbetar på uppdrag 
av de fyra kommunalförbunden i Väs-
tra Götalands län. VästKom företräder 
och samordnar kommunernas intres-
sen på regional nivå samt tillsammans 
med kommunalförbunden. 

13. Västra Götalandsregionen, VGR 
I hälso- och sjukvårdsavtalet avses 
VGR som hälso- och sjukvårdshu-
vudman och som avtalspart gentemot 
kommunen. 

Bilaga 1  Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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1.6  Termer och begrepp

I denna bilaga beskrivs termer och begrepp som används i Hälso- och sjukvårdsavtalet för att 
klargöra innebörden samt förtydliga hälso- och sjukvårdsansvaret i detta avtal.



November 
2016



KORT OM  Hälso- och sjukvårdsavtalet

• Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal 

som reglerar ansvar och gränssnitt mellan 

de 49 kommunerna i Västra Götaland och 

Västra Götalandsregionen.

• Översyn av nuvarande avtal

Avtalsförslag till beslut i november-december 

2016, nytt avtal föreslås gälla fr.o.m. 1 april 2017.

• Nuvarande avtal (2012-2016) är det fjärde avtalet 

sedan regionbildningen 1999 och gäller efter 

förlängning till och med den 31 mars 2017.



KORT OM  Målgruppen

Avtalet omfattar patientgrupper 

där kommunerna och Västra 

Götalandsregionen har ett 

gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar.  

(HSL §18)

Patientnyttan är vägledande



KORT OM Översynen av nuvarande avtal

Hösten 2015 startade översynen av nuvarande 

Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland

och en gemensam arbetsorganisation sattes samman.

• Politisk styrgrupp

• Operativ ledningsgrupp

• Delprocessgrupper

• Processledare

• Kommunikatör 



KORT OM Översynens arbetsprocess
JAN-MAJ: Framarbetning av avtalsförslag i dialog med delprocessgrupper, styrgrupp samt politiken.

JUNI-AUG: Utkast till avtalsförslag lämnas för synpunktsrunda hos cirka 60 instanser.

SEPT-OKT: Justeringar efter synpunktsrundan görs, avtalsförslag för beslut tas fram.

NOVEMBER: Beslutsprocessen startar i november 2016 hos 50 parter, (49 kommuner och VGR).



Vilka är nyheterna i avtalsförslag till 
nytt Hälso- och sjukvårdsavtal?

NYHETER



NYHETER i avtalsförslag till beslut

 Ny struktur
Mer lättläst och lättillgängligt för den som ska tillämpa avtalet. 

Avsnitt 1: Allmänt om avtalet

Avsnitt 2: Gemensam värdegrund NY!

Avsnitt 3: Parternas ansvar

Avsnitt 4: Avtalsvård NY!

Avsnitt 5: Gemensamma utvecklingsområden NY!

 Nytt utseende

Röster från synpunktsrunden gällande dessa nyheter:
”Lättläst och layouten är tilltalande.” 
”Lätt att hitta i, bra med hänvisningar med länkar.” 
”Utkastet är mer användarvänligt och tydligare än det nuvarande.”



Avsnitt 2. Gemensam värdegrund ( Nytt avsnitt! )
Avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan 
med fokus på individens behov. Genom att Hälso-
och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på 
detaljnivå utan vill uppnå ett individbaserat 
förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande 
samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är 
integrerad med socialtjänst tillsammans med ett 
gott samarbete med primärvård och slutenvård ger 
god vård för den enskilde samt samhällsekonomiska 
vinster. 

NYHETER i avtalsförslag till beslut



NYHETER i avtalsförslag till beslut

Huvudavtal + underavtal
Avtalet föreslås vara ett huvudavtal där exempelvis 
Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård 
och Överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk blir underavtal. Underavtalen har samma 
avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt. 

Avtalstid
Avtalet gäller 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast tolv 
månader innan avtalstiden löper ut har parterna 
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen 
sagt upp avtalet förlängs det med två år i taget med 
tolv månaders uppsägningstid.



Avsnitt 3. Parternas ansvar
Nu finns samtliga ansvarsområden 
samlade i ett enda avsnitt. 

Beslut om hemsjukvård 
Fysiska, psykiska och kognitiva funktionshinder 
samt rimlighet att ta sig till mottagning vägs nu in 
i beslut om hemsjukvård.

NYHETER i avtalsförslag till beslut



Patientens behov är utgångspunkten
Flera texter är omarbetade för att patientens behov 
ska vara den gemensamma utgångspunkten. 

Samordnad individuell plan, SIP 
Med individens behov och perspektiv i centrum är det 
naturligt att en gemensam planering där samordnad 
individuell plan (SIP), eller motsvarande plan, blir 
underlag vid ansvarsfördelning.

NYHETER i avtalsförslag till beslut



NYHETER i avtalsförslag till beslut

Avsnitt 4. Avtalsvård ( Nytt avsnitt! )
Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad 
tydlighet efterfrågades inför översynen. Dessa områden 
ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus på 
följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. 

Tillämpningsanvisningar
Särskilda tillämpningsanvisningar i form av vägledande 
patientfall tas fram inför avtalsstart inom ett antal områden 
som konkretisering av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 



NYHETER i avtalsförslag till beslut

Avsnitt 5. Gemensamma utvecklingsområden ( Nytt avsnitt! )
Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma 
utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den 
enskilde och skapa förutsättningar för nya gemensamma 
vårdformer och använda gemensamma resurser effektivt.



NYHETER i avtalsförslag till beslut

Bilaga: Termer och begrepp
En helt ny underrubrik, 1.6 Termer och begrepp, 
hänvisar till en bilaga där termer och begrepp 
som används i avtalet förklaras. 



Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

NYHETER



KORT OM Förslag till överenskommelse

Västra Götalandsregionen och länets kommuner 
har en skyldighet enligt HSL och SoL att träffa 
överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk. 

• I länet finns sedan 2011 en sådan överenskommelse.

• Huvudmännen konstaterade att överenskommelsen 
behövde revideras och beslutade att det skulle ske 
som en del av framtagandet av nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal. 



NYHETER i förslag till överenskommelse

Översynen har utgått från de förbättringsområden som 
pekats ut som särskilt angelägna:

Tydligare fokus på brukar- och patientnyttan

Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser 
och ansvarsfördelning och särskilt när det gäller samverkan 
kring personer med missbruk. 

Nytt förslag till hantering av avvikelser och tvister

Nytt förslag till hantering av ansvars- och kostnads-
fördelning vid delat ansvar vid placering på HVB-hem.



NYHETER i förslag till överenskommelse

Översynen har utgått från de förbättringsområden som 
pekats ut som särskilt angelägna:

I förslaget till överenskommelse anges ett antal 
utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att 
fortsätta arbetet med att utveckla samverkan:

 länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa

 om integrerade arbetssätt och mottagningar

 om insatser för ungdomar med missbruk

 vid upphandling av HVB-platser



Beslutsprocess hos 50 parter

NÄSTA STEG



Beslutsprocessen

NOVEMBER 2016

• 25 november: Hälso- och sjukvårdsavtalets politiska styrgrupp, 

rekommendation till huvudmännen om beslut.

• 25 november: Samverkansorganet, SRO, mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i länet, rekommendation till huvudmännen om beslut.

DECEMBER 2016  Beslutsprocessen tar vid hos respektive huvudman:

Västra Götalandsregionen:

5 december: Regionstyrelsen, MBL

19 december: Beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

17 januari: Beslut i Regionstyrelsen

31 januari: Beslut i Regionfullmäktige

Kommunerna:

6 december: VästKoms styrelse 

rekommenderar kommunerna om beslut.

December-april: Beslut i 49 kommuners 

kommunfullmäktige.



Besök webbplatserna nedan för senaste nytt 
eller ta del av tidigare nyhetsbrev.

www.vgregion.se/hosavtal

www.vastkom.se/hosavtal

HÅLL DIG UPPDATERAD

http://www.vgregion.se/hosavtal
http://www.vastkom.se/hosavtal


Vill du veta mer om översynen eller beslutsprocessen?

Sverker Andersson
Processledare, VästKom

sverker.andersson@vastkom.se

Rose-Marie Nyborg
Processledare, Västra Götalandsregionen

rose-marie.nyborg@vgregion.se

KONTAKT

mailto:sverker.andersson@vastkom.se
mailto:rose-marie.nyborg@vgregion.se


 Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-11-25 
 

Västra Götalandsregionen/VästKom 
Handläggare: Rose-Marie Nyborg,  
Sverker Andersson 

E-post: rose-marie.nyborg@vgregion.se, 
sverker.andersson@vastkom.se  
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Till det politiska samrådsorganet, SRO,  

mellan VästKom och Västra Götalandsregionen 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland 
 
Politiska samrådsorganet, SRO, föreslås ställa sig bakom nedanstående förslag för 
ställningstagande med rekommendation till huvudmännen om beslut.   

Förslag till beslut: 

1. Ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med 
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som 
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut 
har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen 
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 

2. Ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 
december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som 
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.  

3. Ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma 
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

4. SRO ger VästKom och koncernledning Hälso- och sjukvård, VGR, i 
uppdrag att ta fram kommunikations- och implementeringsplan som 
stöd för avtalens genomförande.  

5. SRO rekommenderar huvudmännen om beslut gällande ovanstående 
förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i 
Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden 
där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 
18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och 
sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för 
läkarresurser och övriga kompetenser.  

 

mailto:rose-marie.nyborg@vgregion.se
mailto:sverker.andersson@vastkom.se
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Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården är i 
ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda 
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god kvalitet 
krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens perspektiv ska 
alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap om Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på patientnyttan.  

En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett förslag till ny 
överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk. Målsättningen är att överenskommelsen ska ge praktiskt 
stöd för samverkan mellan huvudmännen och deras företrädare. Förutom 
representanter från VGR och kommunerna har deltagare från brukarorganisationer 
deltagit i utarbetat förslag.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse 
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och 
blir underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att 
huvudavtalet är giltigt. 
 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet och Överenskommelse om 
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk 
Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet 
genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter. Resultatet presenterades 
för det politiska samrådsorganet, SRO, som beslutade om förlängning av nuvarande 
avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Den gemensamma politiska viljeinriktningen som uttalades om förutsättningarna för 
översynen var att inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske och att utvecklingen 
ska baseras på inkomna synpunkter med ett tydligare fokus på patientnyttan och 
samverkan mellan huvudmännen.  

En processorganisation med arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk 
styrgrupp har utarbetat förslag på nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna 
har utarbetat förslag på ny överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Parterna har en skyldighet enligt 
hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att upprätta en överenskommelse om 
dessa målgrupper. I länet finns sedan 2011 en sådan överenskommelse. Huvudmännen 
har konstaterat att överenskommelsen var i behov av revidering och har beslutat att det 
skulle ske som en del av framtagandet av nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 

Båda förslagen har genomgått synpunktsrunda, till alla kommuner i Västra 
Götaland och förvaltningar inom VGR, och justerats utifrån inkomna 
synpunkter. 
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Nyheter i Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar  
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna  
i Västra Götaland 
Några nya avsnitt har tillkommit för att stärka samverkan och gemensam syn på 
samverkan mellan parterna.  

Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande 

Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens 
behov. Genom att Hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på detaljnivå utan vill 
uppnå ett individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande 
samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst 
tillsammans med ett gott samarbete med primärvård och slutenvård ger god vård för 
den enskilde samt samhällsekonomiska vinster.  

Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsavtalet 
efterlevs av verksamheter som företräder dem så att hälso- och sjukvården upplevs som 
en välfungerande helhet.   

Ny struktur 

Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för den som 
ska tillämpa avtalet.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där övriga överenskommelser 
som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas mellan parterna blir underavtal. 
Underavtalens giltighet förutsätter ett giltigt huvudavtal.  

Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling 

Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet efterfrågades inför 
översynen. Dessa områden ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus på 
följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Särskilda 
tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför avtalsstart inom 
ett antal områden som konkretisering av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma utvecklingsområden för att stärka 
kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya gemensamma vårdformer 
och använda gemensamma resurser effektivt. 

Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk  
VGR och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk. I länet finns sedan 2011 en sådan 
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överenskommelse. Huvudmännen konstaterade att överenskommelsen behövde 
revideras och beslutade att det skulle ske som en del av framtagandet av nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal.  

Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt 
angelägna. I linje med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett tydligare 
fokus brukar- och patientnyttan.  

Nyheter: 

- Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning 
och särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk.  

- Förslag till hantering av avvikelser och tvister 
- Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid 

placering på HVB-hem. 
- Utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet med 

att utveckla samverkan: 

o Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
o Om integrerade arbetssätt och mottagningar 
o Om insatser för ungdomar med missbruk 
o Vid upphandling av HVB-platser 

 
Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt hälso- 
och sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Underavtalens 
giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid.  

Kommunikation 
Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och 
säkerställa att innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är kända i 
samtliga verksamheter. 

Beredning 
En gemensam politiska styrgrupp har inrättats inför översynen av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, denna har löpande tagit del av förslag och överväganden under 
arbetsprocessen. Arbetsprocessen har varit transparent där politiker; tjänstemän och 
medarbetare regelbundet fått ta del av arbetets aktuella underlag och informerats 
återkommande nyhetsbrev och via webbsidor. 

Thomas Jungbeck 
Direktör VästKom 

 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör Västra Götalandsregionen 
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Ks§55 Dnr KS 2016/0328

Fastighetsförvärv Töreboda Staren 2, 3 och 4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Töreboda kommun köper fastigheterna Töreboda Staren 2, 3 och 4 av WLM
Gräv AB, Töreboda för 1700 000 kronor och på villkor i övrigt som kommun-
styrelsen äger bestämma. Köpet samt rivningen och bortforslingen av bygg-
naderna på fastigheten, 400 000 kronor, finansieras med likvida medel
(2 100 000 kronor).

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkänner
kommunstyrelsen upprättat förslag till köpekontrakt och uppdrar åt ordför-
anden och kommunchefen att underteckna köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket WLM Gräv AB, Töreboda säl-
jer fastigheterna Töreboda Staren 2, 3 och 4 till Töreboda kommun för
1700 000 kronor. Enligt köpekontraktet övertar köparen ansvaret för förore-
nad mark enligt Miljöteknisk markundersökning den 27 november 2015.

Plan- och exploateringschefen skriver att detaljplanen för Kanalparken har
vunnit laga kraft och exploateringsarbeten för gata och Va kommer att påbör-
jas under vintern 2017. Fastigheterna utgör den delen av detaljplanen som
möjliggör bostadsbyggnation upp till åtta våningar.

Plan- och exploateringschef Dan Harryzon lämnar en redogörelse i ärendet.
Saneringen av den förorenade marken kostnadsberäknas till 300 000 kronor.
Det finns möjlighet att söka bidrag till sanering av mark för bostäder hos
Naturvårdsverket.

Ju.sterare

3<' flN
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Förslag till köpekontrakt med karta och miljöteknisk markundersökning den
2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 5

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Administrativ assistent K. Roslund Berg
Ekonomikontoret

?Justerare
j(J:'/i' Utdragsbestyrkande
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Dan Harryzon 

Plan- och exploateringschef 

Kommunfullmäktige 

Fastighetsförvärv  Töreboda Staren 2, 3 och 4 

Förslag till beslut 

Förvärv av fastigheterna Töreboda Staren 2 , 3 och 4 enligt 
köpekontrakt undertecknat av säljare 2016 12 22.   

Bakgrund 

Detaljplanen för Kanalparken har vunnit laga kraft och 
exploateringsarbeten för gata och va kommer att påbörjas under vintern 
2017.  Fastigheterna utgör delen av detaljplan som möjliggör 
bostadsbyggnation upp till 8 våningar. 

Som underlag för köpeskillingen föreligger en värdering som Töreboda 
kommun beställt. 

Fastigheterna består ca 10 000 m2 industrimark med vatten-, avlopp- 
och elanslutning. Hårdgjord yta i form av grusytor samt byggnader. 
 

Som jämförelse är kommunens Rotkilen företagspark där 10 000 m2 i 
vår kostar ca 750.000:- inkl anslutningsavgifter. 
Bedömd kostnad för hårdgjord yta i form av grusytor är ca 450.000:- 
Befintliga byggnader på Staren 2, 3 och 4 är värderat till 500.000:-. 
Totalt 1 700 000:-. 
 

 

Dan Harryzon 

Plan- och exploateringschef  

 

Bilaga: 

Köpekontrakt inkl bilagor 

Värdering av fastigheterna 
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Ks § 45 Dnr KS 2016/0243

Besvarandp av medborgarförslag om att flytta återvinningscen-
tralen iÄlgarås

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att flytta återvinnings-
centralen i Älgarås. FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) har ansökt
och erhållit bygglov för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att
förses med plank.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta återvinningscentralen i
Älgarås. Det föreslås att glas- och papperscontainrarna vid monumentet flyt-
tas till Servicehuset så att alla containrar är på samma ställe och att vägen dit
skyltas. Det föreslås vidare att området vid monumentet snyggas upp, när
containrarna flyttats och att en urna med blommor ställs där.

Plan- och exploateringschefen skriver att FTI har ansökt och erhållit bygglov
för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att förses med plank.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget vad gäller fl37ttning av containrar till en helt ny plats.
Dock kommer alla containrar att placeras på befintlig yta och förses med ett
plank.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 91
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 218
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 11

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta fö5ande;
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att flytta återvinningscen-
tralen i Älgarås. FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) har ansökt och

/
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erhållit bygglov för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att förses
med plank.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

.,t Justerare
,X,'> - HH/

Utdragsbestyrkande
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l Kommunfullmäktige

Dan Harryzon

Plan- och exploateringschef

Medborgarförslag PRO Älgarås

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget vad gäller flyttning av
containrar till en helt ny plats. Dock kommer alla containrar placeras på
befintlig yta, ei servicehusets parkering, och förses med ett plank.

Bakgrund

FTI har ansökt och erhållit bygglov för alla containrar på befintlig plats
som kommer att utökas och förses med plank

Dan Harryzon

Plan- och exploateringschef



Medborgarförslag från PRO Älgarås.

Efter att våra medlemmar vid ett flertal tillföllen påpekat att den plats som till stor del används för
återvinning av glas, tidningspapper, pappförpackningar och kläder, egentligen är ett ställe som
sarnhällets boende skall ha som samlingsplats för olika evenemang, har vi beslutat att lämna ett
medborgarförslag.
För att försköna samhället, och inte som nu är fauet vid sidan av vårt monument, ha ett halvruttet
plank och ett antal containrar föreslår vi:

: Alla containrar skall flyttas till samma ställe. Det skall skyltas så att folk hittar
dit. T.ex skylt vid infmten till Servicehuset. Många vet inte om att det finns fler containrar på
Servicehusets parkering!

Förslag: Använd gräsmattorna vid servicehuset mot 3ärnvägen väster om de befintliga containrar.
Här kan även de andra containrarna få plats om man asfalterar en bit av gräsmattan längst norrut.

Vi vill ha uppsnyggat vid monumentet när glas och papperscontaimarna har flyttats till de andra. Vi
vill också ha en blomurna uppställd vid monumentet. Otruodet skall sedan kunna användas av
Älgaråsborna som samlingsplats vid olika utomhusevenemang såsom nationaldagsfirande o.dyl. Vi
har även vår julgran där, så detta kan bli en naturlig mötesplats.
Detta var tidigare en lämplig plats där det anordnades dans kring granen med Töreboda
blåsorkesters hjälp.

Styrelsen för Älgarås PRO genom Anita Johansson. Te)REBODA KOÅ/',MUN

'?
71:l r, .OQ. ? 4
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Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av fullmäktiges
beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger svaret på revisionsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att;
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-

mäktiges beslut.
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-

tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
* Förslagen ska behandlas ikommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten "Gransk-
ning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Revisorernas sam-
lade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den sam-
lade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende föl-
jande;
* expediering av kommunfullmäktiges beslut

om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid
att kommunfullmäktiges beslut fö5ts upp och verkställigheten återrap-
porteras

*

*

Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer
till påpekandena och med förslag till åtgärder senast den 31 januari 2017.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 fö5ande;
* Utvecklingsutskottet meddelar revisorerna att svar kan lämnas först efter

kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari.

d
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*

*

Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunchefen att lämna förslag på svar
till revisorerna till utvecklingsutskottets Beredningssammanträde den 3
januari 2017.

Redovisningen av svaret på rapporten överlämnas till kommunfullmäk-
tige.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 229
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 15

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta följande;
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret följande upp-
drag:

* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-
mäktiges beslut.
Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-
tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

*

*

Expedieras till;
Reyisorerna

Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Sekreteraren

?g
Justerare

}l/U
Utdragsbestyrkande
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Per-Ola Hedberg, kommunchef 

0506-181052 

Utvecklingsutskottet 

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av 
fullmäktiges beslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret följande 
uppdrag: 

 Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av 
kommunfullmäktiges beslut. 

 Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och 
återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.  

 Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017. 

  

Bakgrund 

PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda 
kommun, genomfört en granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten 
"Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Den samlade bedömningen utgår från 
brister i dokumenterade rutiner avseende följande; 
 expediering av kommunfullmäktiges beslut 
 om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker 

inom lagstadgad tid 
 att kommunfullmäktiges beslut följts upp och verkställigheten 

återrapporteras 
 

Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med 
kommentarer till påpekandena och med förslag till åtgärder senast den 
31 januari 2017.  

Skäl för det föreslagna beslutet 

Jag delar revisionsgranskningens bedömning att kommunstyrelsen inte 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende verkställigheten av 
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kommunfullmäktiges beslut. Jag delar även revisionsgranskningens 
utvärdering av alla fyra kontrollmål. 

Revisionsgranskningen noterar att kommunstyrelsens reglemente kan 
förtydligas avseende formerna för återredovisning av uppdrag som 
fullmäktige lämnat. Jag anser att det är lämpligt att en bedömning om 
behov av ett förtydligande görs i samband med en allmän översyn av 
reglementet. 

Per-Ola Hedberg 

Kommunchef 

 

 

 

Bilagor: 

1. Missiv till revisionsrapport (för revisorerna i Töreboda kommun) 

2. Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av 
fullmäktiges beslut 

 

Beslutet ska skickas till: 

Revisorerna i Töreboda kommun 

Kommunchefen 
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Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Töreboda kommun genomfört en
granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Granskningen har sammanfattats i bifogade rapport, som revisorerna behandlat på
sarnmanträde 2016-1l-03

Vår sarnlade bedömning och vårt svar på revisionsfrågan är att kornmunstyrelsen inte
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende verkställigheten av
komrnunfullmäktiges beslut.

Den samlade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avssende
följande;

* expidering av kornmunfullmäktiges beslut,
@ om kotmnunfullmäktigesbeslut verkställts och om verkställandet sker inom

lagstadgad tid
* att kommunfullmäktiges beslut följs upp och verkställigheten återrapporteras

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till komrnunstyrelsen.

Revisorerna förväntar sig ett svar från komrnunstyrelsen med kommentarer till
påpekandena och med förslag till åtgärder. Svaret bör vara revisorerna till handa senast
2017-Ol-31.

För revisorerna i Töreboda kommun

Vice Ordförande

6'
BoKixo Kindbom

Ordförande
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Sammanfattande bedömning 

I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser för år 

2016, har de förtroendevalda revisorerna utifrån sin riskanalys, beslutat att ge PwC i upp-

drag att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.  

Revisionsgranskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende att kom-

munfullmäktiges beslut verkställs? 

Vår samlade bedömning och vårt svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsen inte 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut. Vi grundar vår bedömning på utvärderingen av granskningens kontrollmål som i 

sammanfattad form presenteras nedan.  

Kontrollmål 1 - Finns en ändamålsenlig och dokumenterad arbetsordning, med tillhö-
rande rutiner, som stöder expediering och verkställandet av kommunfullmäktiges be-
slut? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att fullmäktiges arbetsordning överensstämmer med SKL:s normalarbets-

ordning men att dokumenterade rutiner för beslutsexpediering saknas.  

Kontrollmål 2 - Finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner för uppföljning och 
återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut? Kontrollmålet är 
inte uppfyllt. 

Vi konstaterar att rutiner för uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut sak-

nas. Vi noterar även att kommunstyrelsens reglemente kan förtydligas avseende formerna 

för återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat.  

Kontrollmål 3 - Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige, och som föranleder 

en åtgärd eller som ger ett uppdrag till kommunstyrelsen, verkställts och inom rimlig 

tid? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns brister i den interna kontrollen rörande verkställigheten av 

fullmäktiges beslut eftersom vi inte kunnat följa vad som har hänt i flertalet ärenden efter 

beslut. Vi kan även konstatera att det är svårt att följa hur lång tid det tagit för att verk-

ställa fullmäktiges beslut. Däremot går det att följa ärendenas beredning som i flertalet är 

väldigt grundlig. Vi har inte kunnat styrka någon återrapportering till fullmäktige i de tio 

ärenden som valts ut i stickprovet. Av de 10 besluten rörde 6 motioner som enbart i 2 fall 

beretts inom ett år, vilket är den beredningstid som kommunallagen föreskriver.   

Kontrollmål 4 - Har kommunstyrelsen någon rutin kopplat till sin uppsiktsplikt, avse-

ende verkställighet av kommunfullmäktigebeslut inom de gemensamma nämnderna; 

Lönenämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, IT-nämnden och 

Ekonominämnden. Kontrollmålet är inte uppfyllt. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har någon rutin inom området.  
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Rekommendationer 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och representerar folket i 

kommunen. En grund till att skapa en effektiv demokrati är att säkerställa att hanteringen 

av kommunfullmäktiges beslut sker på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen ser vi att 

det finns delar som fungerar bra men även ett antal brister Vi lämnar därför följande re-

kommendationer som grund till att förbättra den interna kontrollen: 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar fram dokumenterade rutiner för expediering 

av kommunfullmäktiges beslut samt för uppföljning och återrapportering av verkställan-

det av kommunfullmäktiges beslut. De olika delarna är något som kan förtydligas i kom-

munstyrelsens reglemente. Här kan med fördel ses till de rutiner som idag finns fram-

tagna rörande ej färdigberedda motioner och medborgarförslag i kommunen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Av 3 kapitlet § 14 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara 

för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för 

verkställigheten enligt 6 kap § 4 punkt 3, där det framgår att det åligger särskilt styrelsen 

att verkställa fullmäktiges beslut. 

I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser för år 

2016, har de förtroendevalda revisorerna utifrån sin riskanalys, beslutat att granska verk-

ställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig 

intern kontroll avseende verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. Den ledande re-

visionsfrågan är: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende att kom-

munfullmäktiges beslut verkställs? 

1.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier utgör grunden för våra bedömningar: 

 Kommunallagen (1991:900) och befintliga styrdokument inom kommunen. 

1.4. Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan kommer följande kontrollmål beröras: 

1. Finns en ändamålsenlig och dokumenterad arbetsordning, med tillhörande rutiner, 

som stöder expediering och verkställandet av kommunfullmäktiges beslut?  

2. Finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner för uppföljning och återrapportering av 

verkställandet av kommunfullmäktiges beslut?  

3. Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige, och som föranleder en åtgärd eller 

som ger ett uppdrag till kommunstyrelsen, verkställts och inom rimlig tid?  

4. Har kommunstyrelsen någon rutin kopplat till sin uppsiktsplikt, avseende verkställig-

het av kommunfullmäktigebeslut inom de gemensamma nämnderna; Lönenämnden, 

Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, IT-nämnden och Ekonominämn-

den. 

1.5. Metod och avgränsning 
Granskningen genomförs genom dokumentstudier, ärendegranskning och intervjuer med 

kommunchef, kommunsekreterare och assistent på kommunkansliet. I ärendegransk-

ningen har stickprov tagits på totalt 10 ärenden, där statusen för ärendets verkställighet 

har kontrolleras. Granskningen avgränsas till beslut fattade av fullmäktige under åren 

2010-2014. De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska revisionsrapporten. 



Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 
 

September 2016     5 av 12 
Töreboda kommun 
PwC 

 

2. Iakttagelser och bedömningar 

I avsnittet presenteras de iakttagelser som gjorts under granskningen kopplat till respek-

tive kontrollområde. Kontrollområdena är grunden för våra bedömningar och för att be-

svara revisionsfrågan. 

2.1. Arbetsordning och rutiner för expediering av full-

mäktiges beslut? 

2.1.1. Iakttagelser 

I 3 kap. 14 § kommunallagens stadgas det att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges 

beslut verkställs. En viktig del i verkställande av kommunfullmäktiges beslut är att be-

rörda parter, i detta fall nämnden och tjänstemän får ta del av de beslut fullmäktige fattat.  

I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det att utdrag ur protokollet ska tillställas 

de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Det framgår 

även att kommunstyrelsen (KS) och revisorerna alltid ska tillställas hela protokollet. 

I arbetsordningen framgår det även att protokollet utöver de krav som ställs i 5 kap. 62 § 

kommunallagen om tillkännagivande, även ska publicera protokollet på kommunens 

webbplats. 

Nuvarande arbetsordning för fullmäktige i Töreboda kommun är framtagen utifrån Sveri-

ges kommuner och landstings (SKL) normalarbetsordning och har reviderats i samband 

med att SKL uppdaterat arbetsordningen utifrån ändringar av bl.a. kommunallagen. Vid 

intervjuerna uppgavs det att fullmäktiges presidium utgjorde arbetsgrupp vid revidering-

en av arbetsordningen.  

Under revisionsgranskningen har vi efterfrågat rutiner och fått till svar av kommunstyrel-

sens förvaltning att det inte finns dokumenterade rutiner som stödjer expediering och 

verkställande av fullmäktiges beslut utöver arbetsordningen och reglementet. Däremot 

har medarbetarna som ansvarar för expedieringen ett etablerat arbetssätt. 

Arbetssättet kring expedieringen av beslut innebär att kommunsekreteraren tar fram ett 

protokoll från fullmäktiges sammanträde. I samband med att protokollet upprättas skri-

ver kommunsekreteraren upp vilka funktioner/myndigheter/personer beslutet ska expe-

dieras till. När protokollet är justerat tar en av assistenterna på kommunkansliet fram 

protokollet och gör ett protokollsutdrag och skickar det till de berörda personer som ska 

tillsändas beslutet. Kommunsekreteraren och assistenten vid kommunkansliet uppgav vid 

intervjuerna att deras arbetssätt är välfungerande. 

Vid intervjuerna nämndes det även att kommunen håller på att implementera ett nytt 

dokument och ärendehanteringsprogram som delvis kommer att automatisera expedie-

ringen av beslut.  
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2.1.2. Bedömning  

Kontrollmål 1 - Finns en ändamålsenlig arbetsordning och tillhörande rutiner som 

stöder expediering och verkställande av fullmäktiges beslut. Kontrollmålet är delvis upp-

fyllt. 

Vi konstaterar att fullmäktiges arbetsordning överensstämmer med SKL:s normalarbets-

ordning. Vi noterar att det inte finns dokumenterade rutiner för beslutsexpediering, där-

emot finns ett etablerat arbetssätt som uppges fungera tillfredställande. Kontrollmålet är 

uppfyllt avseende arbetsordningen och inte uppfyllt avseende rutiner, därmed är 

kontrollmålet som helhet delvis uppfyllt. Vi ser därför behovet av att rutiner kopplat till 

expediering tas fram. 

Rekommendation – För att säkerställa att expediering av kommunfullmäktiges beslut 

sker på ett ändamålsenligt sätt behöver kommunstyrelsen ta fram dokumenterade rutiner 

inom området. 

2.2. Rutiner för uppföljning och återraportering av 
fullmäktiges beslut? 

2.2.1. Iakttagelser 

I 3 kap. 15 § kommunallagen framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de 

fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Vidare framgår det att fullmäk-

tige ska besluta om omfattningen och formen för denna redovisning. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (2016-01-01) framgår det att: 

”Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 

av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 

nämnds reglemente.”1 

I kommunstyrelsens reglemente (2010-12-13) framgår det att: 

”Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten ut-

vecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”2 

Vid intervjuerna uppgavs det att en särskild uppföljning av enskilda fullmäktigebeslut inte 

sker utan att det finns uppföljningsrutiner och en uppföljningsmodell där mål och resurs-

styrningen följs upp tertialvis. 

Det finns däremot rutiner för redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgar-

förslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger årligen redo-

visa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Under revisionsgranskningen har fullmäktiges protokoll från 2010-2014 gåtts igenom och 

vi har inte kunnat styrka att det sker en regelbunden uppföljning och återrapportering av 

enskilda beslut.  

                                                             
1 Kommunfullmäktiges arbetsordning 35 §, 2015-09-21. 
2 Kommunstyrelsens reglemente 9 §, 2010-12-13. 
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Vid intervjuerna uppgavs det att det finns en tradition att sprida beslut från mun till mun i 

kommunen och att partigrupperna är duktiga på att informera om vad som händer i 

kommunen. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmål 2 - Finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner för uppföljning och 

återrapportering av fullmäktiges beslut? Kontrollmålet är inte uppfyllt. 

Vi konstaterar att rutiner för uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut sak-

nas. Vi noterar även att kommunstyrelsens reglemente kan förtydligas avseende formerna 

för återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Kontrollmålet är inte uppfyllt. 

Rekommendation – För att säkerställa en ändamålsenlig hantering av uppföljning och 

återrapportering av fullmäktiges beslut behöver kommunstyrelsen ta fram dokumente-

rade rutiner. 

2.3. Har fullmäktiges beslut verkställts och inom 
rimlig tid? 

2.3.1. Iakttagelser 

Inom ramen för detta kontrollmål kommer de stickprov av fullmäktigebeslut vi har valt ut 

att redovisas. Urvalet av beslut har genomförts med kriterierna att beslutet måste föran-

leda en åtgärd av kommunstyrelsen och inte är ren verkställighet. Vid vår genomgång av 

fullmäktiges beslut noterade vi att möjligheten att göra ett urval av beslut inom kontroll-

målets kriterier var svårt att genomföra. Detta eftersom många av de beslut som lyfts i 

fullmäktige 2011-2014 inte föranleder en åtgärd eller uppdrag till KS och är att betrakta 

som ren verkställighet. 

KF § 68 från 2010-06-21, Strategi för kommunens utveckling (Dnr KS 

2010/0035) 

Kommunfullmäktige har inrättat en beredning för framtidsfrågor som i mars 2010 läm-

nade en rapport Törebodas Framtid – vårt gemensamma ansvar. I rapporten med bila-

gor lämnas ett antal förslag på åtgärder. Kommunfullmäktige valde att remittera ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning. Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet lämna-

des ett förslag på prioritering av föreslagna åtgärder. 

Kommentar: 

I november 2010 beslutade KF att överlämna Framtidsberedningens rapport till kom-

munstyrelsen för implementering i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet. Vid 

förfrågan om vad som hänt i ärendet efter beslutet i november 2010, kunde förvaltningen 

först inte ge svar på vad som hänt i ärendet. Vid sakgranskningen framkom det att kom-

munkansliet efter research hittat uppgifter om att framtidsberedningen under 2014 fått 

delar av sitt uppdrag upphävt av kommunfullmäktige. Detta rörde beredningens uppdrag 

om att vara delaktig vid framtagande av kommunens vision. Vad som hänt med framtids-

beredningens rapport är emellertid oklart. 
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KF § 134 från 2010-11-29, Rapport från Beredningen för kultur- och fritids-

frågor (Dnr KS 2010/0058) 

Beredningen för kultur- och fritidsfrågor inrättades tillfälligt efter en organisationsöver-

syn. Beredningen utarbetade ett utkast till Kultur- och fritidspolitisk program samt en 

kultur- och fritidsvision. Vid fullmäktiges sammanträde behandlades underlagen och det 

beslutades att förvaltningen med kommunstyrelsen som politisk huvudman, ansvarar för 

konkretisering av de förslag som framgår i rapporten. I samband med detta avlutades be-

redningens uppdrag. 

Kommentar: 

Vid förfrågan om vad som hänt i ärendet kan förvaltningen inte svara på vad som har hänt 

i ärendet efter fullmäktiges beslut.  

KF § 36 från 2011-03-28, Avgiftstaxa inom LSS-verksamheten (Dnr KS 

2011/0026) 

I samband med att fullmäktige fastställde avgiftstaxan inom LSS-verksamheten uppdrogs 

kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott att utvärdera avgiftstaxan under våren 2012. 

Kommentar: 

Vid vård- och omsorgsutskottet sammanträde 2012-02-13 behandlades avgiftstaxan som 

ett informationsärende och det framgår av protokollet att information om reviderad av-

giftstaxa inom LSS-verksamheten överlämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

behandlade ärendet vid sitt sammanträde 7 mars 2012 och beslutade att lägga informat-

ionen till handlingarna. Bifogat till beslutet fanns en bilaga med information om avgifts-

taxor inom LSS-verksamheten. I beslutsunderlaget och protokollet framgår det inte att en 

utvärdering genomförts. Vid intervjuerna angavs anledningen till att en utvärdering inte 

gjorts vara att det förmodligen glömts bort. 

KF § 41 från 2011-03-28, Besvarande av motion om kommunfullmäktige-

sammanträden i Moholm och Älgarås (Dnr KS 2010/0104) 

En ledamot i fullmäktige motionerade 2010-11-12 om att ett sammanträde per år ska hål-

las i Älgarås och Moholm under innevarande mandatperiod (2011-2014) och att en utvär-

dering görs under 2014 om fortsatt utlokalisering. Fullmäktige valde att bifalla motionen 

med ovanstående förslag. 

Kommentar: 

Beslutet resulterade i att sammanträden hölls i de berörda orterna. Under 2014 behandla-

des frågan om fullmäktigesammanträden i Moholm och Älgarås åter. I samband ärendets 

behandling skickade fullmäktiges presidium in en skrivelse. I skrivelsen framgår det att 

fullmäktige haft sammanträden en gång per år i orterna. Presidiet framhäver i skrivelsen 

att de inför fullmäktiges sammanträden har transporterats teknisk utrustning samt talar-

stol till lokalerna, då vaktmästarresurser saknats samt att antalet åhörare minskat från 10-

15 personer det första sammanträdet till några få eller inga alls de efterkommande. Full-

mäktige beslutade 2014-09-29 att medborgarmöten ska hållas av fullmäktiges presidium 

årligen i Älgarås, Moholm och Töreboda istället för fullmäktigemöten. 
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KF § 92 från 2011-06-20, Besvarande av motioner om ökade möjligheter till 

barnomsorg på obekväma arbetstider (Dnr KS 2010/0017, 0026) 

Två motioner inkom till fullmäktige i Töreboda kommun med förslag om att erbjuda 

barnomsorg på obekväma arbetstider för barn 1-12 år. Båda motionerna är ankomst-

stämplade med datumet 2010-01-12 och behandlades av fullmäktige 2010-01-25.  

I fullmäktiges protokoll framgår det att Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i april 2010 

beslutade i att bifalla motionen i princip men att de ekonomiska förutsättningarna inte 

fanns för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunstyrelsen återremitterade 

i september 2010 ärendet till BUN för utredning av behovet av barnomsorg på obekväm 

arbetstid. BUN fick i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att genomföra samt att avge 

svar till kansliet senast 2010-10-20. BUN beslutade 2010-11-17 att skicka underlag till 

kommunstyrelsen. 

2011-01-03 tog kommunstyrelsen beslutet att låta kommunledningskontoret utreda möj-

ligheterna att erbjuda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid under året 

med avrapportering senast 2011-03-31. Utvecklingsutskottet beslutade 2011-04-13 att 

förlänga tiden för avrapportering till kommunstyrelsen till 25 maj. 

Ekonomiberedningen beslutade 2011-05-06 att föreslå att avsätta 400 tkr i driftbudgeten 

för 2012 till barnomsorg på obekväm arbetstid. 

När fullmäktige slutligen behandlade ärendet antogs kommunstyrelsens förslag om att 

införa barnomsorg på obekväm arbetstid för alla barn 1-12 år gamla. Medel (400 tkr) för 

barnomsorg togs även upp i driftbudget 2012. 

Kommentar: 

Vid tidpunkten för revisionen erbjuder Töreboda kommun barnomsorg på kvällstid under 

vardagar kl. 18:00-21:00. 

KF § 42 från 2012-04-23, Plan för att få fler att bosätta sig i kommunen (Dnr 

KS 2011/0109) 

Framtidsberedningen lämnade 2011-03-14 ett förslag till fullmäktige om att ta fram en 

marknadsplan för att få fler att bosätta sig i Töreboda kommun. 

Fullmäktige beslutade 2011-05-02 att överlämna framtidsberedningens förslag till kom-

munstyrelsen för beredning. Efter vidare beredning i utvecklingsutskottet och kommun-

styrelsen fattade styrelsen därefter 2011-11-23 beslutet att kommunledningskontorets 

utvecklingsenhet ska ta fram en aktivitetsplan. När fullmäktige behandlade ärendet 2012-

04-23 återremitterades ärendet. 

Kommentar: 

Efter att ärendet återremitterades till kommunstyrelsen skrev majoriteten i fullmäktige en 

motion med föreslaget att ta fram ett boendestrategiskt program för Töreboda kommun 

2013-2030. När motionen behandlades i kommunstyrelsen 2012-10-03 antogs den. 

Kommunstyrelsen beslutade att ta hjälp av en konsult för att upprätta ett bostadsförsörj-

ningsprogram för Töreboda kommun och att uppdra kommunledningskontoret att upp-

rätta ett förslag till plan för marknadsföring av kommunen för att få fler att bosätta sig i 

kommunen.  
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Ett program för boendeplanering Töreboda kommun 2013-2020 bereddes av kommun-

styrelsen 2014-01-08 och antogs av fullmäktige 2014-02-24. 

KF § 50 från 2012-05-28, Besvarande av motion om utökning av resurspoo-

len (Dnr KS 2011/0143) 

2011-04-29 inkom en motion som föreslår att resurspoolen utökas till barnomsorgen då 

det vid korttidsfrånvaro funnits svårigheter att inkalla vikarier. Kommunfullmäktige be-

slutade att bifalla motionen och att uppdra åt kommunstyrelsen att ansluta barnomsorgen 

till resurspoolen september-december 2012.  

Kommentar: 

Resurspoolen utökades till att även omfatta barnomsorgen. Förskolecheferna i kommu-

nen inkom med en utvärdering på kommunstyrelsens uppdrag, där det samlade omdömet 

var att poolen är till stor hjälp. 

KF § 122 från 2012-11-26, Besvarande av motion om ungdomsjobb (Dnr KS 

2012/0065) 

En motion om ungdomsjobb inkom till kommunen 2012-03-26. Fullmäktige behandlade 

motionen 2012-11-26 efter beredning i utvecklingsutskottet och kommunstyrelsen. Full-

mäktige beslutade att bifalla motionen vars förslag var att kommunen ska utreda möjlig-

heten att erbjuda s.k. ”ungdomsjobb” med start från år 2013 inom ramen för projektet 

Kraftsamling. 

Kommentar: 

Inom ramen för EU-projektet Kraftsamling har MTG-kommunerna arbetat med målsätt-

ningen att minska långtidsarbetslösheten bland ungdomar 18-24 år. Vid kommunstyrel-

sens sammanträde 2015-05-06 slutredovisades projektet. 

KF § 7 från 2013-02-25, Besvarande av motion om att alla förslag förses med 

ekonomisk ram och finansiering (Dnr KS 2012/0023) 

2012-01-31 inkom en motion med förslaget att samtliga beslut ska förses med en ekono-

misk ram och finansiering. Fullmäktige antog motionen 2013-02-23 och uppdrog till 

kommunstyrelsen att besluta om rutiner för genomförande.  

Kommentar: 

I samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet beslutades det att kommunled-

ningskontoret ska redovisa ”Ekonomiska konsekvenser och finansiering” samt ”Konse-

kvenser i övrigt” i tjänsteskrivelser. Beslutet villkorades med att fullmäktige antar mot-

ionen. 

Vid tidpunkten för denna revision har motionen inte genomförts fullt ut enligt förvalt-

ningen. Det som har genomförts är att finansieringen av ett förslag ska redovisas (om det 

kostar pengar) under förslaget till beslut. Det som inte har genomförts är att rubrikerna 

inte finns med i mallen till tjänsteskrivelse. 

KF § 88 från 2014-09-29, Besvarande av motion om heltidsarbete i kommu-

nen (Dnr KS 2011/0148) 

Motionen om heltidsarbete inkom till kommunen 2011-04-29. Fullmäktige remitterade 

motionen till kommunstyrelsen för beredning i maj 2011. Ur fullmäktiges protokoll från 
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2014 framgår det att utvecklingsutskottet beredde motionen 2011-06-08 och remitterade 

den till utvecklingsenheten för yttrande och förslag senast den 27 oktober 2011.   

Därefter behandlade kommunstyrelsen motionen igen 2014-06-11, tillsammans med soci-

alchefens tjänsteutlåtande från den 28 april samma år med minnesanteckningar från en 

partsgemensam diskussion med fackförbundet Kommunal. 

Vid fullmäktiges sammanträde 2014-09-29 bifölls motionen med målsättningen att rekry-

teringar/tillsättningar av tjänster i Töreboda kommun ska vara på heltid. Fullmäktige gav 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en projektplan för ”Arbete på heltid” för kartlägg-

ning av nuläge och önskemål samt förslag till handlingsplan för att nå målsättningen ”Ar-

bete på heltid”. 

Kommentar: 

Nästa gång ärendet avhandlades var i personalutskottet i mars 2016. Utskottet fick en 

delrapport om Heltidsprojektet och information om att projektgruppen kommer att 

lämna ett förslag till utvecklingsutskottet under våren 2016. Något förslag har inte presen-

terats till utvecklingsutskottet under våren 2016. Vid intervjuerna uppgavs det att ett för-

slag kommer att presenteras under hösten 2016. 

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmål 3 - Har fullmäktiges beslut, som föranleder en åtgärd eller som ger ett 

uppdrag till KS, verkställts inom rimlig tid? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns brister i den interna kontrollen rörande verkställigheten av 

fullmäktiges beslut eftersom vi inte kunnat följa vad som har hänt i flertalet ärenden efter 

beslut. Vi kan även konstatera att det är svårt att följa hur lång tid det tagit för att verk-

ställa fullmäktiges beslut. Däremot går det att följa ärendenas beredning som i flertalet är 

väldigt grundlig. Vi har inte kunnat styrka någon återrapportering till fullmäktige i de tio 

ärenden som valts ut i stickprovet. 

Utifrån vårt stickprov om 10 beslut kan vi konstatera att det i 2 ärenden inte går att följa 

om beslutet är verkställt.3 3 beslut har vid tidpunkten för granskningen inte verkställts.4 

Av de resterande 5 besluten bedömer vi att det i besluten KF § 41, KF § 92, KF § 50, KF § 

122 har verkställts inom rimlig tid. Gällande beslut § 42 (verkställighet från 2012-10-03 

till 2014-02-24) konstaterar vi att verkställigheten tagit mycket lång tid på grund av att 

ärendet berikats med en ny motion inom bostadsförsörjningsområdet. 

Av de 10 besluten rörde 6 motioner som enbart i 2 fall beretts inom ett år, vilket är den 

beredningstid som kommunallagens 5 kap. 33 § föreskriver för motioner. Som nämnt i 

stycke 2.2.1 ovan nämnt har kommunstyrelsen idag rutiner för redovisning av ej färdigbe-

redda motioner och medborgarförslag. 

Vår sammanfattade bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

                                                             
3 KF § 68, § 134 
4 KF § 7, § 36, § 88  
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2.4. Rutin för uppsiktsplikt avseende  
fullmäktigebeslut? 

2.4.1. Iakttagelser 

Utifrån granskningen har vi inte kunnat finna att kommunstyrelsen har dokumenterat 

rutiner för att säkerställa verkställigheten av fullmäktigebeslut inom de gemensamma 

nämnderna.  

Något som nämndes vid intervjuerna är att ekonomiberedningen och kommunstyrelsen 

ska följa upp de gemensamma nämndernas resultat och bereda resultaten i delår och års-

bokslutet. Vid intervjuerna uppgavs det även att kommunstyrelsens presidium i respek-

tive medlemskommun och kommuncheferna är med i MTG-gemensam beredningsgrupp 

som bereder nämndernas ärenden.  

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmål 4 - Har KS någon rutin kopplat till sin uppsiktsplikt, avseende verkstäl-

ligheten av fullmäktigebeslut inom de gemensamma nämnderna? Kontrollmålet är inte 

uppfyllt. 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt eftersom rutiner saknas. Vi rekommenderar 

att rutiner för uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut tas fram inom ra-

men för kommunstyrelsens uppsiktplikt.  

 

 

 

 

 

 

 

2016-09-27   

Christina Olsson 

 

  

Peter Aschberg 

 

 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 

 



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-Ol
Sida

70

Ks § 49 Dnr KS 2016/0195

Utvärdering av nuvarande politiska organisation

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Beredningens yttrande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsutskottet beslutade den 14 september 2016 bland annat att till-
sätta en Beredning med tre ledamöter för utvärdering av nuvarande organi-
sation, bestående av en ledamot från Moderata samlingspartiet, en ledamot
från Socialdemokratiska Arbetarpartiet och en ledamot från Centerpartiet.
Socialdemokratiska Arbetarpartiets representant utsågs till sammankallande.
Namn på partiernas representanter lämnades till kommunkansliet. Bered-
ningen skulle vara klar med sitt uppdrag senast den 15 januari 2017.

Beredningen lämnade sitt yttrande den 14 december 2016 och sammanfattar
utvärderingen på följande sätt;
Den politiska organisationen fungerar bra.
Beredningen föreslår att hanteringen av sekretessfrågor utreds vidare.
Beredningen föreslår även att delegationsordningen för kommunstyrelsen
ses över.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 169
Beredningens utvärdering av nuvarande politiska organisation den 14 de-
cember 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 16

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta att lägga Beredningens yttrande ti}l
handlingarna.

/
']

Justerare
l/I)

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 49

Utvecklingsutskottet beslutade vidare att uppdra åt Beredningen att lämna
förslag till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod att
vidare utreda hanteringen av sekretessfrågor och att se över kommunsty-
relsens delegationsordning.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

?Justerare
S? <j ' Jro,-,;,-,/ Utdragsbestyrkande
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Utvecklingsutskottet 

 

Utvärdering av nuvarande politiska organisation 

Sammanfattning 
Den politiska organisationen fungerar bra. 
Beredningen föreslår att hanteringen av sekretessfrågor utreds vidare. 
Beredningen föreslår även att delegationsordningen för kommunstyrelsen 
ses över. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 att tillsätta en beredning 
för utvärdering av nuvarande organisation och för att lämna förslag till 
politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod. 
Beredningen bör starta sitt arbete under hösten 2016 

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 september 2016. 
 

Utvecklingsutskottet tillsätter en beredning med tre ledamöter för 
utvärdering av nuvarande organisation, bestående av en ledamot från 
Moderata samlingspartiet, en ledamot från Socialdemokratiska 
Arbetarpartiet och en ledamot från Centerpartiet. Socialdemokratiska 
Arbetarpartiets representant utses till sammankallande. Namn på 
partiernas representanter lämnas till kommunkansliet. Beredningen ska 
vara klar med sitt uppdrag senast den 15 januari 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Töreboda kommun 

Datum 
2016-12-14 
 

 
 Sida 2 

 

 

Utvärdering av nuvarande organisation 

Kommunfullmäktige. 
Fungerar väl med 31 ledamöter. 
Bra med programpunkter förutom de ordinarie paragraferna. 
För att aktivera fullmäktige ytterligare kan arbete ske i mindre grupper 
vid särskilda tillfällen. 
Framtidsberedningen har fått för stora eller otydliga uppdrag. 
Gemensamma administrativa nämnder (IT, lön och ekonomi) är 
anonyma och bör ge information i samband med Kommunfullmäktiges 
möten vid något tillfälle per år. 
Antalet ledamöter i ekonomiberedningen är bra, 7 personer. 
Bra med gemensam budgetupptakt med omvärldsanalys. Alla får samma 
information samtidigt i Kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsen. 

Ledamöterna har ett helhetsansvar vilket ger en bättre helhetssyn när 
beslut tas. 
Det är 15 ledamöter men antalet krävs för att kunna bemanna alla 
utskott. 
Det är många ärenden, därför bör delegationsordningen ses över. 

 

Utskotten 
Beredningen föreslår en översyn av ärendestruktur och 
delegationsordning från Kommunstyrelsen till utskotten. 
En översyn bör göras hur man kan hantera sekretessfrågor. 

Vid behov kan två utskott ha möte samtidigt när gemensamma frågor 
behandlas. 

Personalutskottet fungerar bra. 
 

Övrigt 
Bra med presidieträffar med gemensamma nämnder, tekniska och miljö 
och bygg. 

Gemensamma nämnderna med MTG fungerar bra. 
Uppdraget att sitta i en gemensam nämnd bör tydliggöras. 

Det finns inte samma kontaktytor med de fackliga organisationerna 
jämfört med den gamla nämndsorganisationen vilket bör ses över. 

 

 

Lars-Åke Bergman (S), Pernilla Johansson (C) Linn Brandström (M). 

 

Lars Millberg 
Sekreterare 
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Ks§51 Dnr KS 2017/0018

Utbetalning av partistöd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att betala ut partistöd för
2017 års verksamhet under första kvartalet 2017.

Kommunstyrelsens beslut

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag upp-
drar kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att betala ut parti-
stöd för 2017 års verksamhet under första kvartalet 2017.

2. Kommunstyrelsen uppmanar de partier som inte lämnat in gransknings-
intyg att inkomma med intyg för 2015 års verksamhet senast den 31
mars 2017.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma en
kvittens som bevis på vilka handlingar föreningarna lämnar in.

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram en
blankett till granskningsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade i cirkulär 14:12 om
nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd. De nya reglerna trädde i
kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden
2014-2018 och innebär följande; Lokalt partistöd ska syfta till att stärka parti-
erna iden kommunala demokratin.

Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandat-
bundet stöd. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att fastställa att
partistödet under år 2015 ska utbetalas i form av ett grundbelopp på 2 000
kronor per parti och ett mandatstöd på 5 800 kronor per mandati kommun-
fullmäktige.

':..: i:AÅ-<" )itJ
Utdragsbestyrkande
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Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person.
Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta
emot stödet.

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina plat-
ser i fullmäktige från och med 2014 års val.

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet läm-
nats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Parti-
erna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en gransk-
ningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av
hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäk-
tige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - besluta om att stöd inte
ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive
en granskningsrapport. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014 att
anta Regler för kommunalt partistöd i Töreboda kommun. I Reglerna, 5 §, År-
lig utbetalning, stadgas "Partistöd betalas ut årligen för innevarande år under
första kvartalet efter beslut i fullmäktige. Har redovisning och gransknings-
rapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkom-
mande år."

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 13 bland annat att på-
minna partigrupperna i kommunen om att senast den 30 juni lämna en skrift-
lig redovisning om hur partistödet använts (enligt KL 2 kap. 11 § och 4 § Reg-
lerna för kommunalt partistöd i Töreboda kommun). Till redovisningen ska
fogas ett granskningsintyg.

{ Reglerna finns bara de kompletterande regler som behövs iförhållande till
lagstiftningen. Reglerna i kommunallagen och de lokala reglerna bildar en
helhet som ska ses tillsammans.

Kommunsekreterare Mariana Franken redovisar i fö5ande tabelli tjänsteskri-
velsen den 24 januari 2017 om partierna lämnat redovisning inom föreskri-
ven tid, redovisat hur stödet använts och lämnat in granskningsintyg;

'?Justerarey )Ll-)LL;lCll+.

X- ,? l }U
!s>' i"

Utdragsbestyrkande
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Av tabellen framgår att endast ett parti, Moderaterna i Töreboda, lämnat in
redovisning inom föreskriven tid och bifogat granskningsintyg.

Beslutsunderlag

Kommunallagen 2 kapitlet, 9-12 §
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 2014, § 59 med bilaga Regler för
kommunalt partistöd Töreboda kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Gustafson (C) med instämmande av Therese Erikson (V):
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma en
kvittens som bevis på vilka handlingar föreningarna lämnar in.

Mikael Faleke (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret
att ta fram en blankett till granskningsrapporten.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Ekonomikontoret

De politiska partierna i Kf

?Justerare
4?g ;ihl

Utdragsbestyrkande

Parti Inkom Redovisat hur stö-

det använts
Gransknings-
rapport

Liberalerna i Töreboda 2016-04-21 Ja Nej

Sverigedemokraterna
Töreboda

2 016-0 6-2 0 Verksamhetsberätt-

else, Kontoutdrag
Nej

Moderaterna i

Töreboda
2 016-0 6-13 Resultatrapport och

huvudböcker
Ja

Centerns Kommun-

krets i Töreboda
2016-06-23 Resultaträkning,

Verksamhetsberätt-
else

Nej

Miljöpartiet de Gröna i
Töreboda

2016-06-30 Ja Nej

Töreboda

Socialdemokratiska

arbetarkommun

2016-08-14 Verksamhetsberätt-

else
Nej

Vänsterpartiet i
Töreboda

2016-08-19 Ja Nej



jdQ. ,/)A,i /

Särskilt om näringsverksamhet m.m.

7 fJ Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den
drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allrnännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller lands-
tinget.

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt
främj a näringslivet i kommunen eller landstinget.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara
om det finns s3mnerliga skäl för det.

Kommunalt partistöd

9 E3 Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i
fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i full-
mäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen
(2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara repre-
senterat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att represen-
tationen upphörde.

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.
Lag (2013:1053).

10 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och for-
merna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt Bnnar
eller missg3mnar ett parti.

Fiillmäktige får besluta a'ef e.ndast mandat'för vilkef ön vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördel-
ningen av partistödet. Lag (2013:1053).

Il § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i9 F:) första stycket.

Redovisningen ska avse perioden l januari-31 december och ges
in till fi?illmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens

KOMMUNALLAGEN 2:A KAPITLE

Egen näringsverksamhet

Stödåtgärder

Partistöd

Tomma stolar

Redovisning och
granskning

7

l
l

illf

utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt par-
tistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redo;isning och granskningsrapport enligt första och andra
styckena. Lag (2013:1053).

12 § Beslut om att betala ut part'istöd ska fattas av fullmäktige minst
en gång per år. Lag (2013:1053).

Beslut om utbetalning

l
l
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Kommunledningskontoret 

MF, kommunsekreterare 

0506-180 20 

Kommunstyrelsen 

Utbetalning av partistöd 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade i cirkulär 14:12 
om nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd. De nya reglerna 
trädde i kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas från och med 
mandatperioden 2014-2018 och innebär följande; Lokalt partistöd ska 
syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 

Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det 
ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett 
mandatbundet stöd. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att 
fastställa att partistödet under år 2015 ska utbetalas i form av ett 
grundbelopp på 2 000 kronor per parti och ett mandatstöd på 5 800 
kronor per mandat i kommunfullmäktige. 

Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk 
person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiföre-
ning som kan ta emot stödet. 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är represente-
rat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt 
begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera 
av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val. 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redo-
visa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per ka-
lenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni 
året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet 
använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistö-
det. Fullmäktige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - be-
sluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in 
en redovisning respektive en granskningsrapport. Kommunfullmäktige 
beslutade den 26 maj 2014 att anta Regler för kommunalt partistöd i 
Töreboda kommun. I Reglerna, 5 §, Årlig utbetalning, stadgas ”Partistöd 
betalas ut årligen för innevarande år under första kvartalet efter 
beslut i fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport en-
ligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till 
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kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 13 bland annat 
att påminna partigrupperna i kommunen om att senast den 30 juni 
lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet använts (enligt KL 2 
kap. 11 § och 4 § Reglerna för kommunalt partistöd i Töreboda kom-
mun). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

I Reglerna finns bara de kompletterande regler som behövs i förhållande 
till lagstiftningen. Reglerna i kommunallagen och de lokala reglerna bil-
dar en helhet som ska ses tillsammans. 

I nedanstående tabell redovisas om partierna lämnat redovisning inom 
föreskriven tid, om de redovisat hur stödet använts och lämnat in 
granskningsintyg; 

 

 Parti Inkom Redovisat hur 
stödet använts 

Gransknings-
rapport 

Liberalerna i Töreboda 2016-
04-21 

Ja Nej 

Sverigedemokraterna 
Töreboda 

2016-
06-20 

Verksamhets-
berättelse, Kon-
toutdrag 

Nej 

Moderaterna i 
Töreboda 

2016-
06-13 

Resultatrapport 
och huvudböcker 

Ja 

Centerns Kommun-
krets i Töreboda 

2016-
06-23 

Resultaträkning, 
Verksamhets-
berättelse 

Nej 

Miljöpartiet de Gröna i 
Töreboda 

2016-
06-30 

Ja Nej 

Töreboda 
Socialdemokratiska 
arbetarkommun 

2016-
08-14 

Verksamhets-
berättelse 

Nej 

Vänsterpartiet i 
Töreboda 

2016-
08-19 

Ja Nej 

Av tabellen framgår att endast ett parti, Moderaterna i Töreboda, lämnat 
in redovisning inom föreskriven tid och bifogat granskningsintyg. 

 

 

Per-Ola Hedberg 

kommunchef 

Mariana Frankén 

kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till: 

Partierna i Kf 
Ekonomikontoret 
Administrativ assistent K. Roslund Berg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 15                                                   Dnr 2016/00424  

Medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av 
papperskorgar och träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan 
Lina och Rotkilen i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget och ger verksamhet teknik i uppdrag 
att genomföra medborgarförslaget under år 2017 inom anslagen driftbudget. 
 
Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för information.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda beslutade på sammanträdet 2016-05-30 att överlämna 
medborgarförslaget om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och 
träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda till tekniska 
nämnden för beslut. Verksamhet teknik har handlagt förslaget och finner förslaget bra 
och relativt enkelt att genomföra. Den löpande driftinsatsen påverkas inte nämnvärt då 
samordningsmöjligheter finns i närområdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och träckkorgar 
utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Medborgarförslag om 
uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och träckkorgar utmed Kanalen 
mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda”.  
 

Expedierats till: 
Birgitta Hultmark 
Kommunfullmäktige Töreboda 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Tf. teknisk chef Michael Nordin  
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Medborgarförslag Om uppsnyggning och utpiacering av pappers-
och träckkorgar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen

Kommunfullmäktiges beslut

1. KommunfullmäktigeöverJåtertilltekniskanämndenattbeslutaiärendet
om uppsnyggning och utplacering av pappers- och träckkorgar utmed
kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.

2. Kommunfullmäktige påminner om att närnnder som handlägger medbor-
garförslag ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i
ärendena. Nämnden ska också informera om de ärenden sorn inte av-
gjorts inom ett år.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om uppsnyggning och utplacering av
pappers- och träckkorgar utmed kanalen rnellan färjan Lina och Rotkilen. Det
föreslås att kommunen sätter upp två papperskorgar och ställer ut några
bänkar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.

Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden

Sekreteraren

,'r

Justerare å
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Till Kommunfullmäktige Töreboda kommun 2017-02-09

Härmed önskar jag entledigande från mina uppdrag som ledamot av
Kommunfullmäktige samt ordförande för Framtidsberedningen i
Töreboda kommun,

Moholm 2017-02-09

? Å'-e:' -=1?? -' ;a'(: -'
Lisa Lagerström

Centerpartiet

Pö3TADRESS

Annedalsvägen 11
54941 MOhOlm
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