
Kommunfullmäktige 
  2021-12-09 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 16 december 2021, 
kl. 18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
Sammanträdet kommer äga rum i kommunhuset i Skärhamn. 
För att kunna beakta Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att hålla avstånd uppmanas 
allmänheten att ta del av sammanträdet via webbsändningen. 
 
Fullmäktiges presidium uppmanar även samtliga som har 
möjlighet att vaccinera sig mot covid-19, att man så gör, 
alternativt tillkallar ersättare om man mot förmodan inte haft 
denna möjlighet. 

 
 

Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare   

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

5 Information från fullmäktiges presidium 
med anledning av demokratiåret 2021 

  

Beslutsärenden 

6 Begäran om entledigande från Barbro 
Johansson (KD) från uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

2021/378 4 

7 Val av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden (KD) 

2021/300  

8 Val av god man vid 
lantmäteriförrättningar (S) 

2021/300  

1



9 Återremitterat ärende: Tillföra 5 Mkr till 
barn- och utbildningsnämndens 
budgetram 2021 

2021/272 5 - 18 

10 Remissvar: Hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser 

2021/301 19 - 104 

11 Remissvar: Färdplan - Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

2021/303 105 - 134 

12 Avgifter enligt lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 

2021/218 135 - 151 

13 Revidering av allmän stadga avseende 
deltagande på distans 

2021/344 152 - 173 

14 Godkännande av försäljning av mark, 
del av fastigheten Myggenäs 12:142, 
enligt Policy vid försäljning/arrende av 
mark, fastigheter samt vattenområden 
ägda av Tjörns kommun och dess bolag 

2021/309 174 - 181 

15 Organisationsförändring avseende 
integrationsenheten, inklusive 
ramjustering samt revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen och 
socialnämnden 

2020/288 182 - 211 

16 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, 
kvartal 3 2021 

2021/341 212 - 222 

17 Beslut om ny budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

2021/294 223 - 243 

18 Begäran från socialnämnden om att 
tillsätta medel i investeringsbudget för 
ombyggnation av Lilldals äldreboende 

2021/364 244 - 249 

19 Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om fria arbetskläder och arbetsskor för 
omsorgspersonal 

2021/161 250 - 261 

2



20 Svar på motion från Alma Sibrian (V), 
Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) om att skrota det som 
kallas ”hälsoschema” 

2021/162 262 - 272 

21 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om skönhetsråd 

2021/121 273 - 294 

22 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet 
och Tjörns kommun 

2021/346 295 - 296 

Anmälningsärenden 

23 Återkallande av interpellation från 
Maud Hultberg (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om 
familjecentralen Måsen 

2021/345 297 - 298 

24 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om behov och 
lokaliserin av företagshotell 

2021/356 299 - 300 

25 Anmälan av motion från Benny Halldin 
(S) om ändring av VA-taxan 

2021/375 301 

För kännedom 

26 Länsstyrelsens beslut avseende 
valdistriktsindelning för Tjörns 
kommun 

2021/289  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare

3



4



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 

Återremitterat ärende: Tillföra 5 Mkr till barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021 

2021/272 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
tillföra barn- och utbildningsnämnden 5 mkr i budgetram för 
2021. 

Sammanfattning 
I samband med Tjörns kommuns delårsbokslut april 2021 
beslutade kommunfullmäktige att återremittera 
kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en permanent 
nivåhöjning för att förstärka verksamheten och starta arbetet med 
att arbeta av den ”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 
och 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att de ser 
positivt på en långsiktig förstärkning av ekonomiska resurser, 
men om förstärkningen ska få någon effekt redan på innevarande 
år behöver den hanteras tidigare på året. 

Utifrån den situation som råder med covid-19 pandemin har 
prognoser varit svåra att lämna och nämnderna har varit 
försiktiga i prognossättning tidigare under året. Den prognos som 
barn– och utbildningsnämnden lämnade i 
septemberuppföljningen visar på en positiv budgetavvikelse för 
helåret med +10,7 mkr. Den positiva budgetavvikelsen för helåret 
beror på förväntade lägre övriga verksamhetskostnader, lägre 
personalkostnader men även högre förväntade intäkter. 
Kostnaden för köpta platser i gymnasieskolan förväntas också 
lägre än budgeterat. 

Utifrån detta förefaller inget behov om ytterligare resurser finnas 
för innevarande år. Den korta tid som återstår av året gör det inte 
heller möjligt att på ett hållbart sätt förvalta en ökning av 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ekonomiska medel. I stället bör behovet av ekonomiska resurser 
behandlas i budgetprocessens ramtilldelning i budgetbeslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 205 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-28, § 129 
Kommunfullmäktige 2020-06-00, § 131 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-10-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Persson (M) fd (KD) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Om förslaget hade bifallits istället för återremitterats, när vi hade 
frågan för beslut i KF i juni i år, så hade kanske inte de beklagliga 
turerna i Skärhamns skola behövt ske, för då hade tillräckligt 
många lärare kunnat anställas inför höststarten. Men vi är glada 
att vårt ständiga tjat om mer pengar till skolan, kanske bidragit till 
att vi nu äntligen ser positiva uppräkningar av skolbudgeten i 
flera av budgetalternativen i dag.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 

Återremitterat ärende: Tillföra 5 Mkr till barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021 

2021/272 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att inte tillföra barn- och 
utbildningsnämnden 5 mkr i budgetram för 2021. 

Sammanfattning 
I samband med Tjörns kommuns delårsbokslut april 2021 
beslutade kommunfullmäktige att återremittera 
kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en permanent 
nivåhöjning för att förstärka verksamheten och starta arbetet med 
att arbeta av den ”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 
och 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att de ser 
positivt på en långsiktig förstärkning av ekonomiska resurser, 
men om förstärkningen ska få någon effekt redan på innevarande 
år behöver den hanteras tidigare på året. 

Utifrån den situation som råder med covid-19 pandemin har 
prognoser varit svåra att lämna och nämnderna har varit 
försiktiga i prognossättning tidigare under året. Den prognos som 
barn– och utbildningsnämnden lämnade i 
septemberuppföljningen visar på en positiv budgetavvikelse för 
helåret med +10,7 mkr. Den positiva budgetavvikelsen för helåret 
beror på förväntade lägre övriga verksamhetskostnader, lägre 
personalkostnader men även högre förväntade intäkter. 
Kostnaden för köpta platser i gymnasieskolan förväntas också 
lägre än budgeterat. 

Utifrån detta förefaller inget behov om ytterligare resurser finnas 
för innevarande år. Den korta tid som återstår av året gör det inte 
heller möjligt att på ett hållbart sätt förvalta en ökning av 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ekonomiska medel. I stället bör behovet av ekonomiska resurser 
behandlas i budgetprocessens ramtilldelning i budgetbeslut. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-28, § 129 
Kommunfullmäktige 2020-06-00, § 131 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-10-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M), Magne Hallberg (KD) 
anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Om förslaget hade bifallits istället för återremitterats, när vi hade 
frågan för beslut i KF i juni i år, så hade kanske inte de beklagliga 
turerna i Skärhamns skola behövt ske, för då hade tillräckligt 
många lärare kunnat anställas inför höststarten. Men vi är glada 
att vårt ständiga tjat om mer pengar till skolan, kanske bidragit till 
att vi nu äntligen ser positiva uppräkningar av skolbudgeten i 
flera av budgetalternativen i dag.” 

 

 

 

8



 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-11-09 Dnr 2021/272-042 

Kommunstyrelsen 

Carolina Färdig Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Återremiss 5 Mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att inte tillföra barn- och 
utbildningsnämnden 5 mkr i budgetram för 2021. 

Sammanfattning 
I samband med Tjörns kommuns delårsbokslut april 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att återremittera kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr 
tillförs barn- och utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en 
permanent nivåhöjning för att förstärka verksamheten och starta 
arbetet med att arbeta av den ”utbildningsskuld” som byggts upp 
under 2020 och 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att de ser positivt 
på en långsiktig förstärkning av ekonomiska resurser, men om 
förstärkningen ska få någon effekt redan på innevarande år behöver 
den hanteras tidigare på året. 

Utifrån den situation som råder med covid-19 pandemin har prognoser 
varit svåra att lämna och nämnderna har varit försiktiga i 
prognossättning tidigare under året. Den prognos som barn– och 
utbildningsnämnden lämnade i septemberuppföljningen visar på en 
positiv budgetavvikelse för helåret med +10,7 mkr. Den positiva 
budgetavvikelsen för helåret beror på förväntade lägre övriga 
verksamhetskostnader, lägre personalkostnader men även högre 
förväntade intäkter. Kostnaden för köpta platser i gymnasieskolan 
förväntas också lägre än budgeterat. 

Utifrån detta förefaller inget behov om ytterligare resurser finnas för 
innevarande år. Den korta tid som återstår av året gör det inte heller 
möjligt att på ett hållbart sätt förvalta en ökning av ekonomiska medel. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-11-09 Dnr 2021/272-042

I stället bör behovet av ekonomiska resurser behandlas i 
budgetprocessens ramtilldelning i budgetbeslut. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-28, § 129 
Kommunfullmäktige 2020-06-00, § 131 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-10-19 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021 

2021/130 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021. 

2. Återremittera kommunstyrelsens förslag: kommunstyrelsen 
uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina angivna 
budgetramar 2021. 

3. Återremittera kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- 
och utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en 
permanent nivåhöjning för att förstärka verksamheten och 
starta arbetet med att arbeta av den ”utbildningsskuld” som 
byggts upp under 2020 och 2021. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna samt Björn Möller 
(-) fd (M) och Kerstin Möller (-) fd (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2021 uppgår till 
+31,0 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +3,9 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +11,3 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +24,6 mkr. Prognosen för 
helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
pandemin då framför allt skatteintäkterna är svåra att förutse. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 
2021. Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är 
"delvis uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har 
vid delåret lämnats utan bedömning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 113 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 119 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Delårsbokslut april 2021 för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter genomförd ajournering meddelar ordförande att 
kommunstyrelsens förslag avseende punkt tre inte kommer läggas fram 
då berörd nämnd inte beretts tillfälle att yttra sig i frågan. Enligt 
kommunallagen 5 kap 57 § får dock fullmäktige besluta att förslaget 
ändå ska läggas fram. Varje punkt kommer därmed att ställas under 
proposition. 

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut, samt återremittera punkterna två och 
tre i kommunstyrelsens förslag för beredning av frågorna. 

Martin Johansson (-) fd (SD), George Strömbom (C), Bengt-Arne 
Andersson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin 
Johansens (L) förslag. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska behandla 
kommunstyrelsens förslag i sitt ursprungliga skick. 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag avseende första punkten och finner att 
fullmäktige valt att följa det. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag avseende andra punkten eller återremittera 
det i enlighet med Martin Johansens (L) förslag. Kommunstyrelsens 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nej-röst för Martin Johansens (L) förslag. 

Omröstningsresultat 
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

21 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om punkt tre i kommunstyrelsens förslag ska 
avgöras senare eller idag och finner att det ska återremitteras i enlighet 
med Martin Johansens (L) förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet sak avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Martin 
Johansens (L) förslag. 

Omröstningsresultat 
15 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

23 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna samt Björn Möller 
(-) fd (M) och Kerstin Möller (-) fd (M) reserverar sig enligt: 

”Delårsbokslut per april månad presenteras.  

Prognostiserat resultatet för helåret 2021 är + 29,9 miljoner kronor.  

Pandemin har påverkat våra verksamheter. Inom Barn- och 
Utbildningsnämnden har en ”utbildningsskuld” byggts upp. Det är 
viktigt att under hösten starta arbetet med att förstärka verksamheten 
och börja arbeta med att åtgärda denna skuld. 

Förslag till beslut: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna delårsbokslutet per den 30 april.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 

ta fram åtgärder för att hålla sin budgetram för 2021.  
3. 5 miljoner kronor tillföras Barn- och utbildningsförvaltningens 

budgetram för 2021. Detta som en permanent nivåhöjning för att 
förstärka verksamheten och starta arbetet med att arbeta av den 
”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 och 2021. 

Det enda vi var eniga om var att godkänna delårsbokslutet. Att 
majoriteten röstade emot punkt 2 om att Kommunstyrelsen skall hålla 
sin budget för 2021 visar bara på hur lätt man ser på budgetbeslut och 
då speciellt för Kommunstyrelsen. 

Beslutet under punkt 3 blev att återremittera frågan. Det innebär 
fortsatt osäkerhet över sommaren och in på hösten om välbehövlig 
resursförstärkning för Barn- och utbildningsförvaltningen. Den 
”utbildningsskuld” som pandemin skapat måste börja betas av så fort 
som möjligt för våra elevers skull.” 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-10-19 Dnr 2021/240-0 

Barn- och utbildningsnämnden 

Marie Simonsson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar – 5 Mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på en långsiktig 
förstärkning av ekonomiska resurser, men om förstärkningen ska få 
någon effekt redan på innevarande år behöver den hanteras tidigare på 
året. 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2021 redovisades 
Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021.  

Kommunfullmäktige beslutade godkänna att:  

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021. 

2. Återremittera kommunstyrelsens förslag: kommunstyrelsen 
uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina angivna 
budgetramar 2021. 

3. Återremittera kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- 
och utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en 
permanent nivåhöjning för att förstärka verksamheten och 
starta arbetet med att arbeta av den ”utbildningsskuld” som 
byggts upp under 2020 och 2021. 

Beslutet under punkt 3 blev att återremittera frågan.  
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på en långsiktig 
förstärkning av ekonomiska resurser, men om förstärkningen ska få 
någon effekt redan på innevarande år behöver den hanteras tidigare på 
året. Det krävs en längre planeringsperiod för att kunna använda 
ekonomiska medel på ett ansvarsfullt sätt och som också är hållbart 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-10-19 Dnr 2021/240-0

över en längre tid, särskilt med anledning av att det i dagsläget finns ett 
prognosticerat budgetöverskott. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021/ 130  § 131 

Samverkan 
FSG 2021-10-13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 

Remiss från kommunstyrelsen: 5 Mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021 

2021/240 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på en långsiktig 
förstärkning av ekonomiska resurser, men om förstärkningen ska 
få någon effekt redan på innevarande år behöver den hanteras 
tidigare på året. 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2021 
redovisades Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021.  

Kommunfullmäktige beslutade godkänna att:  

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021. 

2. Återremittera kommunstyrelsens förslag: kommunstyrelsen 
uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina angivna 
budgetramar 2021. 

3. Återremittera kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- 
och utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en 
permanent nivåhöjning för att förstärka verksamheten och 
starta arbetet med att arbeta av den ”utbildningsskuld” som 
byggts upp under 2020 och 2021. 

Beslutet under punkt 3 blev att återremittera frågan.  

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på en långsiktig 
förstärkning av ekonomiska resurser, men om förstärkningen ska 
få någon effekt redan på innevarande år behöver den hanteras 
tidigare på året. Det krävs en längre planeringsperiod för att 
kunna använda ekonomiska medel på ett ansvarsfullt sätt och som 
också är hållbart över en längre tid, särskilt med anledning av att 
det i dagsläget finns ett prognosticerat budgetöverskott. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2021-10-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-19 
Beslut kommunfullmäktige 2021-06-17 Tjörns kommuns delårsbokslut 
per april 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218 

Remissvar: Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2021/301 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättat remissvar avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 
Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. 

Tjörn kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 206 
Socialnämnden, 2021-10-27, § 210 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Förslag till remissyttrande, bilaga 1 
Missiv, bilaga 2  
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Persson (M) fd (KD), Björn Möller (KD) fd (M), Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget till nytt 
hälso- och sjukvårdsavtal. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rolf Perssons (M) fd 
(KD) med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rolf Perssons (M) fd (KD) med fleras förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (M) 
fd (KD), George Strömbom (C), Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), 
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Tanja Siladji Dahne (MP). 

1 avstår, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Rolf Perssons (M) fd (KD) med fleras förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) reserverar sig enligt: 

”Förvaltningen har sedan 2021-01-01 ändrat sin praxis i samverkan med 
regionen. Vi vet att detta medfört konsekvenser där våra medborgare 
hamnat i kläm. I sak är vi inte emot att förtydliga avtal men remissen 
skapar en ideologisk bild av oss som besvärliga samarbetsparter.  
Samverkan bygger på att hitta lösningar mellan dom administrativa 
gränser som skapats mellan olika aktörer, inte skapa fler gränser, där i 
slutändan medborgarna trillar i mellan.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206 

Remissvar: Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2021/301 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar 
avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 
Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. 

Tjörn kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden, 2021-10-27, § 210 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Förslag till remissyttrande, bilaga 1 
Missiv, bilaga 2  
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 

 2021-11-09 Dnr 2021/301-741 

Kommunstyrelsen 

Hans Blomqvist Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Remissvar: Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende nytt 
hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, bilaga 1 
till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 
Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som 
har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och 
Västra Götalandsregionen. 

Tjörn kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden, 2021-10-27, § 210 

Bilagor 
Förslag till remissyttrande, bilaga 1 
Missiv, bilaga 2  
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 4 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (5) 

 2021-11-09 Dnr 2021/301-741

Ärendet  
Tjörns kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på det förslag 
till nytt hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan och 
ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Kommunens socialförvaltning har tagit fram 
förslag till remissvar i samverkan med övriga Simba-kommuner.   

Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem, 
från en vård som av tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en 
hälso- och sjukvård som har primärvården som nav och där alltmer 
vård ska ske i den enskildes hem.  

Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården och 
kommunerna är en av två huvudmän som har ansvaret för att ge vård i 
hemmet. Omställning till en nära vård påverkar i hög utsträckning 
samverkan och lyfter vikten av en likvärdig primärvård i kommun och 
region. Den synliggör även behovet av att tydliggöra vad respektive 
huvudman har för ansvar vid vård i hemmet, vilka insatser som är på 
primärvårdsnivå, innebörd av dygnetruntverksamhet och läkaransvar.  

Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera 
hälso- och sjukvårdsavtalet initierats och slutrapporterats så som 
exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära vård, en 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en 
ny socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, äldreomsorgslag samt 
stärkt rätt till personlig assistans med mera. En del av detta arbete har 
lett till lagförändringar, bland annat en ny skrivning i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL om primärvård och 
primärvårdsuppdraget.  

Det råder i dagsläget osäkerhet över hur detta arbete kan komma att 
påverka det framtida arbetet inom kommunen och samverkan mellan 
kommunen och regionen.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet behöver ge förutsättningar för 
omställningen till en god och nära vård. Det nya avtalsförslaget 
tydliggör emellertid inte samverkan och ansvarsgränser i önskad 
utsträckning.  
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En osäkerhet finns kring ansvarsfrågan på primärvårdsnivå, vem som 
ska tillhandahålla resurser och hur samverkan ska utformas. Detta 
skapar i sin tur osäkerhet kring patientsäkerheten då ansvar för t.ex. 
uppföljning riskerar att bli otydligt.  

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet utvecklat arbete med ett hälso- 
och sjukvårdsavtal som står i samklang och är tidsenlig med 
omställningen till en god och nära vård.  

Förslag till kommunens remissvar, se bilaga 1, inleds med de generella 
synpunkterna på avtalet som kommunen vill lämna. I övrigt följer och 
utgår kommunens synpunkter själva dispositionen i avtalet. Punkter 
som inte tas upp i remissvaret föreslås kommunen inte ha några 
synpunkter på. 

Förvaltningen bedömer att följande punkter, utöver det som beskrivits i 
ärendet ovan, är extra viktiga att läsa in sig på och ta fasta på och ta 
ställning till i remissvaret.   

Primärvårdsnivå och den kommunala kompetensen  

I remissversionen till det nya hälso- och sjukvårdsavtal är det inte helt 
tydliggjort att kommunen enligt nuvarande lagstiftning bara har 
befogenhet att bedriva hälso- och sjukvård upp till ”primärvårdsnivå”. 
Avtalsförslaget innehåller inkonsekventa skrivningar att kommunen 
föreslås ta ansvar för delar av hälso- och sjukvård som uppenbart ska 
bedrivas av Västra Götalandsregionen.  

Förslaget till nytt avtal tar inte hänsyn till att det finns begränsningar i 
nuvarande lagstiftning i vad som ingår i den kommunala kompetensen 
i frågan, det vill säga vad en kommun får utföra, vad gäller hälso- och 
sjukvård.  

Parternas ansvar 

I föreslaget remissvar framgår tydligt att det finns fler ansvarsfrågorna i 
avsnittet B.3 Parternas ansvar som måste förtydligas för att avtalet ska 
kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och 
personcentrerad vård över huvudmannagränserna när den medicinska 
utvecklingen skapar nya möjligheter.  
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Överlag är avsnitten i avtalet om parternas ansvar formulerade på ett 
sätt som öppnar upp för en del godtyckliga bedömningar. Dessa måste 
ändras och/eller förtydligas och i vissa avseende tas bort.  

Fast läkarkontakt 

I avsnitt, C. Överenskommelse om Läkarmedverkan i kommunal hälso-
och sjukvård i Västra Götaland, återfinns ett nytt avsnitt under rubrik 3. 
Syfte, som inte varit med i tidigare ramavtal om läkarinsatser inom 
kommunernas hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. 

Formuleringen slår fast att överenskommelsen ska reglera 
samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Av 6 kap. 3 § patientlagen (2011:821) framgår att patienten ska ha 
möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Utifrån att 
en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är formuleringen om fast 
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet inte möjlig.  

Detta belyser att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården och att 
formuleringen om fast läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet 
inte skulle vara möjlig.  

I nuvarande Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland anges under rubriken ”I Västra 
Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens val” bland annat att: 
erbjuda läkare med samordnat patient – och läkemedelsansvar. Detta 
stycke har tagits bort i remissversionen. Det är viktigt att det ansvaret 
även finns med i kommande överenskommelse samt att det tydligt 
definieras vad som ingår i det ansvaret. Patientens egna valmöjligheter, 
och de etiska och juridiska frågeställningarna som kan uppkomma om 
patienten inte önskar att få sin vård i hemmet har inte belysts i avtalet. 
Fortsättningsvis saknar avtalet resonemang kring de etiska dilemman 
som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i hemmet med hänsyn till 
anhöriga och patientens livsvillkor. 
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 2021-11-09 Dnr 2021/301-741

Konsekvens 
I förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal återfinns flertalet 
skrivningar och förslag som kan komma innebära en förskjutning av 
arbetsuppgifter och ansvar som skulle ge kommunen 
kostnadsökningar. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 2021-10-10 Dnr 2021/187-701 

Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Socialnämnden 
Avdelningschef 
0304–401482 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641–9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Yttrande och remissvar från Tjörns kommun angående 
nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

 

Ärendet  
Nedan avges ett förslag på remissvar från Tjörns kommun över den 
remissversion som inkommit 2021-10-01 avseende nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.   

Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Tjörns kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna 
synpunkter på det förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal som avser 
reglera samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen.  
 
Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem, 
från en vård som av tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en 
hälso- och sjukvård som har primärvården som nav och där alltmer 
vård ska ske i den enskildes hem. Kommunal hälso- och sjukvård, det 
vill säga hemsjukvård är en del av primärvården och är en av två 
huvudmän som har ansvaret för att ge vård i hemmet. Omställning till 
en nära vård påverkar i hög utsträckning samverkan och lyfter vikten 
av en likvärdig primärvård i kommun och region. Den synliggör även 
behovet av att tydliggöra vad respektive huvudman har för ansvar vid 
vård i hemmet, vilka insatser som är på primärvårdsnivå, innebörd av 
dygnet runt verksamhet och läkaransvar.  
 
Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera 
hälso- och sjukvårdsavtal initierats och slutrapporterats så som 
exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära vård, en 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en 
ny socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, äldreomsorgslag samt 
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stärkt rätt till personlig assistans med mera. En del av dessa har gett 
upphov till lagförändringar, bland annat en ny skrivning i Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL om primärvård och 
primärvårdsuppdraget. Det råder en osäkerhet i nuläget vad och hur 
dessa kan komma att påverka framtida arbete inom kommun och 
samverkan mellan kommun och region. Sammantaget ser Tjörns 
kommun att förutsättningarna för att ge ett väl grundat svar på 
remissversion av hälso- och sjukvårdsavtalet är idag osäkra.  
 
Tjörns kommun anser att Hälso- och sjukvårdsavtalet behöver ge 
förutsättningar för omställningen till en god och nära vård. 
Revideringen tydliggör inte samverkan och ansvarsgränser i önskad 
utsträckning. En osäkerhet finns kring jämlikt ansvar på 
primärvårdsnivå, resurser och samverkan skapar en osäkerhet kring 
patientsäkerheten. Vidare föreslås ett utvecklat arbete med ett Hälso- 
och sjukvårdsavtal som står i samklang och är tidsenlig med 
omställningen till en god och nära vård.  
 
Då Tjörns kommun är införstådd med svårigheten att i dagsläget arbeta 
fram ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal väljer Tjörns kommun att, trots 
detta, lämna synpunkter på det framarbetade förslaget till reviderat 
avtal. Tjörns kommuns remissvar inleds med de generella 
synpunkterna på avtalsförslaget som kommunen vill lämna. I övrigt 
utgår kommunens synpunkter från dispositionen i avtalet. Punkter som 
inte tas upp i remissvaret har kommunen inga nämnvärda synpunkter 
på. 
 
Generella synpunkter  
Inledningsvis anser Tjörns kommun att det är ett positivt och 
nödvändigt avtal som har reviderats. Hälso- och sjukvårdsavtalet i 
Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård för de 
personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunerna och regionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan 
och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till 
ett tryggt och självständigt liv för den enskilde. 
I avtalet framhävs det att fokuset ska ligga på individens behov framför 
att söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. 
Fortsättningsvis framgår det att avsikten är att Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de 
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förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna. 
 
Vid goda relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning 
inte lika viktig som när frågor om ansvar ytterst ska utkrävas. 
Regionens storlek och antalet kommuner innebär dock att dessa frågor 
blir allt viktigare. Tjörns kommun anser att ansvarsfrågorna måste 
förtydligas för att avtalet ska kunna ge de förutsättningar som behövs 
för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna 
när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. Tjörns 
kommun har inför tidigare revideringar av hälso- och sjukvårdsavtalet 
lämnat synpunkter på ansvarsfrågan.  
 
Generella synpunkter avseende avtalets omfattning 
Under rubriken A.8 avtalets omfattning och uppbyggnad förtydligas det att 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan 
inom de områden där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett 
gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1–3 
§§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
HSL. Här begränsas alltså avtalet till att omfatta den vården som 
kommunen och Västra Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett 
gemensamt ansvar för.  
Begränsningen av avtalets omfattning uppfattas dock inte som helt 
konsekvent. Under bland annat B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård 
som inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och 
sjukvårdsansvar. Fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus 
om vad den gemensamma vården innefattar.  
Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter 
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses 
i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller motsvarande 
tillståndspliktig boendeform eller bostad som avses i 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband 
med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- 
och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten. Kommunen får 
erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet 
(hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses 
i 5 kap. 5 § tredje stycket SoL. 
Regionen är den huvudman som är primärt ansvarig för 
hemsjukvården men Västra Götalandsregionen och kommunerna inom 
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regionen har sedan regionbildningen 1999 en överenskommelse om att 
ta över ansvaret för hemsjukvård enligt möjligheten i 14 kap. 1 § HSL.  
Var gränsen går mellan den hälso- och sjukvård som kommunen enligt 
lagstiftning ska eller får bedriva och den hälso- och sjukvård det åligger 
regionen att ansvara för är i vissa delar oklart. I förarbetena till 
nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har 
befogenhet att bedriva beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. 
Definitionen av primärvård i lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och 
primärvårdens grunduppdrag redogörs för i det nya kapitel 13 a i HSL. 
Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka hälso- och 
sjukuppgifter som ingår i primärvården kommer att förändras över tid, 
vilket troligtvis kommer bli tydligt i arbetet med 
”Primärvårdsuppdraget”. Det bör dock vara angeläget att tydliggöra om 
avtalet omfattar en eller flera vårdnivåer, inte minst utifrån hur avtalet 
begränsats under A.8 avtalets omfattning och uppbyggnad.  
Frågan om ansvar och befogenheter bör tas omhand av de båda 
huvudmännen innan kommunerna, avtalsvägen, tar på sig ett ansvar 
som de möjligen saknar lagligt stöd för att utföra. Det är kommunerna 
som vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och kommunens 
legitimerade personal som riskerar att hamna i kläm. Nuvarande 
lagstiftning är ett hinder för att lösa den problematik som nu finns 
kring samverkan mellan regioner och kommuner gällande hur hälso- 
och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. En förändrad 
lagstiftning är en förutsättning för att regioner och kommuner ska 
kunna avtala om specialiserad, trygg och säker vård i hemmet. Tjörns 
kommun beklagar detta men vill framhålla att det är angeläget att ny 
lagstiftning kommer på plats innan kommunen avtalsrättsligt tar på sig 
ansvar som riskerar att överskrida den kommunala befogenheten.  
Fortsättningsvis vill kommunen vara tydlig med att god samverkan 
mellan huvudmännen vad gäller all den hälso- och sjukvård som 
bedrivs i den enskildes hem inte nödvändigtvis behöver vara samma 
sak som ansvarsöverlåtelse. Kommunen kan samverka med regionens 
medarbetare förutsatt att kommunen endast utför hälso- och 
sjukvårdsinsatser som ingår i definitionen av hemsjukvård, vilket enligt 
förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. 
Att hemsjukvården kommer att utgöra en allt viktigare form av vård, 
och vara en viktig plats för vård till patientgrupper där många är svårt 
sjuka är tydligt utifrån den utvecklingen som sker nationellt. Den 
nuvarande regleringen av samverkan i HSL utformades i en tid då 
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kontexten var annorlunda än i dag. Situationen att kommunen tagit 
över ansvaret för att erbjuda hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i 
hemmet var ett undantag, något som i dag är regel för alla regioner 
utom en. Den medicinska tekniken var inte heller lika utvecklad, 
digitaliseringen med mobil teknik samt besluts- och 
kommunikationsstöd fanns inte på samma sätt och även demografin i 
samhället har förändrats sedan skatteväxlingen 1999. 
Faktum är att den medicinska och medicintekniska utvecklingen går 
snabbt. Medicinska insatser som tidigare endast genomfördes på en 
vårdinrättning kan numera utföras i den enskildes hem. Att vårdas i 
hemmet kan bidra till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde. 
Det kan också vara samhällsekonomiskt fördelaktigt. Dock är det är 
viktigt att betona att i de fall kostnadsbesparingarna kan uppvisas så 
uppstår dessa främst på regionens sida, medan kostnaderna snarare 
ökar för den kommunala hemsjukvården.  
Frågan kring ansvarsgränser och ekonomiska åtaganden blir då än mer 
relevant med tanke på att alltmer sjukvård utförs i hemmet. 
Det är positivt att kommunernas roll i den nära vården i hög 
utsträckning betonas, men Tjörns kommun vill understryka behovet av 
att definiera ansvarsgränser mellan kommun och region. Det är svårt 
att bortse från de negativa konsekvenser som framkommer kring det 
delade huvudmannaskapet, som kanske framför allt är tydligt i 
samverkan på styrnings- och ledningsnivå snarare än i det dagliga 
arbetet med patient och anhöriga. En viktig slutsats är att det råder 
bristande samsyn om de grundläggande förutsättningarna för den 
kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten.  
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Öppenvården kan innebära hälso- och sjukvårdsinsatser på flera 
vårdnivåer, vilket illustreras med bilden nedan.  
 

 
 
 
 
Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 
 
A.3 Värdegrund  
Tjörns kommun ser positivt på att avtalet tar med avsnittet om 
värdegrund och vad som kännetecknar parternas samarbete. Det 
upplevs dock som tveksamt till om underrubriken ”Parternas 
gemensamma åtagande innebär att…” samt tillhörande punkter tillför 
något till avsnittet värdegrund eftersom punkterna snarare berör det 
gemensamma ansvaret och egenkontroll av huvudmännens vårdgivare. 
Avsnittet om gemensam värdegrund bör fokusera på grunden för 
samarbete mellan jämlika avtalsparter. 
 
 
  
A.5 Samordnad Individuell Plan, SIP 
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Det är positivt att SIP tas med som en punkt i huvudavtalet. Det hade 
dock varit önskvärt om det framgick tydligare att planering av den 
medicinska vården bör genomföras, även om patienten tackar nej till 
SIP. Precis som det är formulerat under Del C. Samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 
under rubriken ”6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, 
familjehem och hem för viss annan heldygnsvård) och underrubriken 
Gemensam planering” bör det framgå att i de fall den enskilde inte vill 
delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan mellan 
huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar 
fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP. 
 
A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Det framgår att Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning 
och samverkan inom de områden där kommunen och Västra 
Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar 
enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1–3 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § HSL. 
Här begränsas alltså avtalet till att omfatta den vården som kommunen 
och Västra Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett gemensamt 
ansvar för.  
Begränsningen av avtalets omfattning uppfattas dock inte som helt 
konsekvent. Under bland annat B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård 
som inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och 
sjukvårdsansvar. Fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus 
om vad den gemensamma vården innefattar.  
 
A.9 Avtalstid 
Avtalet gäller fram till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. Hälso- 
och sjukvård är ett område som diskuteras flitigt i samhällsdebatten i 
dagsläget. Det är även en snabbutvecklingstakt, både vad gäller 
medicinteknisk utveckling och på lagstiftningsområdet. Det är 
förståeligt att en revidering av avtalet kan ta tid och att det bör vara 
berättigat med en lång uppsägningstid så att ett nytt avtal kommer 
hinner komma till stånd vid en uppsägning.  
Dock kan 18 månader anses vara lite väl lång tid med hänvisning till att 
avtalet inte kan avslutas innan utgången av 2026. Det borde ligga i 
samtliga parters intresse att arbeta med uppföljningsarbete och 
utvärdera avtalet regelbundet. Inte minst då många parter troligtvis har 
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beslutat om återrapportering av avtalets konsekvenser från sina 
förvaltningar.   
 
 
A.10 Ändringar och tillägg i avtalet 
En möjlighet till att göra tillägg och ändringar bedöms av Tjörns 
kommun som en nödvändighet och en bra punkt i avtalet. ”Vid 
väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet” kan dock 
komma att behöva bli tydligare. Väsentliga förändringar av 
förutsättningarna är ett aningen diffust ställt krav med tanke på 
utvecklingstakten på lagstiftningens område, där parterna idag behöver 
räkna med att mycket kommer att kunna förändras fram till utgången 
av 2026.  
 
A.13 Uppföljning 
Det är bra att parterna har ett gemensamt ansvar för att avtalet följs upp 
och att det ska finnas en löpande uppföljning. Det hade dock varit 
önskvärt om det var tydligt huruvida en avtalspart kunde delge sitt 
uppföljningsarbete och synpunkter under avtalets fortlöpande. I 
avtalsförslaget kan inte heller parterna själva initiera en ändring eller 
tillägg utifrån det egna ansvarsområdet.  
 
 
Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
 
B.1 Lagstiftning 
Ska avtalet innehålla en text med nu gällande lagstiftning bör det 
tydligt framgå om det är en uttömmande uppräkning eller endast en 
vägledning. Som den inledande texten är formulerad i avtalsförslaget 
låter det som att det är en uttömmande reglering av hälso- och 
sjukvårdsansvaret för Västra götalandsregionen och kommunerna. Det 
stämmer inte eftersom texten inte tagit upp regionens övergripande 
ansvar för hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 1 § HSL. I avtalsförslaget 
står det endast om regionens ansvar för läkare. Möjligtvis kan det vara 
pedagogiskt utifrån A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad som 
beskriver att avtalet omfattar det gemensamma hälso- och 
sjukvårdsansvaret mellan parterna men då borde avtalsförslaget 
rätteligen inte ta upp annan lagstiftning än HSL senare i avsnittet.  
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B. 2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat 
förhållningssätt där patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i 
sin vård och behandling är viktigt att lyfta fram och görs bra i 
avtalsförslaget. Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den 
enskilde snarare än att skicka den enskilde mellan vårdinrättningar. 
Tjörns kommun anser dock att den enskildes egna val bör lyftas fram i 
avsnittet. Det är den enskilde patienten som väljer om den vill ta emot 
hälso- och sjukvård i sitt hem eller ta sig till en mottagning. En stor 
komplexitet finns i att stärka upp sjukvården utan att ge avkall på den 
sociala omsorgen eller den enskildes självbestämmande. Patientens 
egna valmöjligheter, och de etiska och juridiska frågeställningarna som 
kan uppkomma om patienten inte önskar att få sin vård i hemmet har 
inte belysts i avtalet. Fortsättningsvis saknar avtalet resonemang kring 
de etiska dilemman som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i 
hemmet med hänsyn till anhöriga och patientens livsvillkor. 
 
Tjörns kommun vill understryka komplexiteten som finns i parternas 
gemensamma uppdrag. Kommunen ansvarar för en omfattande del av 
landets hälso- och sjukvård men ett syfte med Ädelreformen var att 
skifta förhållningssätt från institutionaliserad sjukvård till vård och 
omsorg där åldrandet inte ses som en sjukdom, utan att människor kan 
leva ett långt och tryggt liv trots skörhet och komplex sjukdomsbild 
utan att vården institutionaliseras.  
Det bör förtydligas att patientgrupperna som ingår i den kommunala 
hälso- och sjukvårdens ansvar även är ett ansvar för den regionala 
hälso- och sjukvården. Det finns ett behov av att förtydliga att regionen 
ansvarar för all specialiserad hälso- och sjukvård inklusive 
specialiserad hälso- och sjukvård för de patienter som är inskrivna i den 
kommunala hälso- och sjukvården och som exempelvis bor på särskilt 
boende. 
I det inledande stycket i avsnittet anges kvalitet och kompetens som ett 
krav för att respektive huvudman ska fullgöra sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar. Tjörns kommun anser att det även är av betydelse att 
benämna säkerhetsperspektivet. För att god kvalitet ska kunna uppnås 
krävs också att hälso- och sjukvården är patientsäker. Kvalitet och 
säkerhet hänger ihop för att beskriva de krav som ställs på hälso- och 
sjukvården i HSL och patientsäkerhetslagen. 
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Under den första delen i hälso- och sjukvårdsavtalet under A.2 beskrivs 
att syftet med hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är att det 
ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har 
behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
götalandsregionen. Personer som är inskrivna i den kommunala hälso- 
och sjukvården har alltid insatser från både den kommunala hälso- och 
sjukvården och regionens primärvård. Tillsammans utgör professioner 
från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en god 
och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen. 
Utifrån ett personcentrerat synsätt och ett helhetsperspektiv bör det i 
hälso- och sjukvårdsavtalet fokuseras på att det är ett teamarbete. En 
förutsättning för att det ska bli ett välfungerande team är att 
ansvarsfördelningen inom teamet beskrivs och regleras i avtalet. För att 
uppdelningen i huvudavtalet ska bli ändamålsenlig bör den beskriva 
ansvaret för primärvårdsnivån – det vill säga teamet som har både 
region och kommun som huvudman samt specialistnivån som har 
regionen som huvudman. 
 
B.3 Parternas ansvar 
Regionens storlek och antalet kommuner innebär att frågor om 
parternas ansvar blir allt viktigare. Tjörns kommun anser att 
ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet ska kunna ge de 
förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar 
nya möjligheter.  
Under tredje punkten under rubriken ”Regionens ansvar” framgår det 
att Västra Götalandsregionen ansvarar för rehabiliterings- och 
habiliteringsinsatser inom specialist- samt primärvård. Rehabiliterings- 
och habiliteringsinsatser står också som punkt under kommunernas 
ansvar fast utan hänvisningen till specialist- samt primärvård vilket 
skapar en del frågetecken kring ansvaret för insatserna. Insatserna har 
dessutom ett eget stycke under punkten B.5.  
Vidare under sista punkten under rubriken ”Regionens ansvar” framgår 
det att Västra Götalandsregionen ansvarar för specialistvård till 
patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. Tjörns 
kommun anser att halva meningen bör strykas så att det tydligt 
framgår att Västra Götalandsregionen ansvarar för all specialistvård till 
alla patienter inom regionen.  
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Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar” 
framgår fyra punkter varav den tredje punkten inte verkar hänföra sig 
direkt till kommunens ansvar och inskrivningsprocessen i den 
kommunala hemsjukvården. För att avtalet ska vara så tydligt som 
möjligt bör det framgå av texten innan punktlistan, att patienter som 
ingår i den kommunala hälso- och sjukvårdens även är ett ansvar för 
den regionala hälso- och sjukvården när det till exempel behövs besök 
på en mottagning. 
Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för 
en del godtyckliga bedömningar. Beroende på hur kommunerna 
organiserar inskrivningsprocessen till den kommunala hemsjukvården 
kan det medföra olika bedömningar bland de 49 kommunerna. Ytterst 
kanske det medför en problematik för regionen om de 49 kommunerna 
gör olika bedömningar av vad till exempel ”utan större svårigheter” och 
”över tid” innebär.      
Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” 
framgår nedanstående punkter som Tjörns kommun anser måste tas 
bort ur avtalet alternativt förtydligas.  

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

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

Det är viktigt att samtliga aktörer arbetar för omställningen till en nära 
vård. Det innebär att även den regionfinansierade primärvården 
behöver se över sin organisation och tillgänglighet.  Kommunen anser 
att ovanstående punkter är en organisatorisk fråga för regionen i 
enlighet med ansvaret som framgår under rubriken ”Regionens ansvar”. 
Kommunen anser att punkterna behöver strykas från avtalet. Om 
punkterna kvarstår så ska de i vart fall inte stå under ”Kommunala hälso- 
och sjukvårdsansvaret omfattar även”. Fortsättningsvis är de båda 
punkterna otydliga vad gäller patientgrupp och vilken huvudman som 
enligt avtalet ska svara för dessa patienter. 
Första punkten är otydlig vad gäller patientgrupp och definitionen av 
överenskommelse. Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens 
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resurser eller ska kommunen endast tillskriva sig ett ansvar för att i 
enskilda fall komma överens med regionen om att ta över kväll, helg 
och natt utan ersättning? Det måste förtydligas hur en sådan 
överenskommelse kan komma till stånd (formkrav) och vilka som kan 
företräda parterna att ingå en sådan överenskommelse. Det måste även 
tydliggöras att parterna är ense om att det inte finns någon skyldighet 
att ingå någon överenskommelse, utan endast en möjlighet.  
Fortsättningsvis, om en överenskommelse sker och med en ersättning 
måste det beaktas att kommunens tillhandahållande av tjänster till 
regionen måste vara förenlig med kommunallagen. Om en kommun på 
avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, 
som anger den kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för 
att en kommun ska kunna sälja hemsjukvård till regionen är bland 
annat att kommunen har personella resurser för ändamålet. 
Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva 
hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den 
kommunala kompetensen till att även omfatta tillhandahållandet av 
hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till 
kommunallagen framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga 
kompetens snarast torde avse särskilda situationer där kommunen själv 
gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt att de erbjuder 
hemsjukvård, till exempel i en sådan situation där den enskilde endast 
tillfälligt vistas i det egna hemmet. 
Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som 
regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses 
vara en sådan angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har 
rätt att engagera sig i. 
Vad gäller den andra punkten så avser den patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under rubriken ”A.8” ingår inte den 
patientgruppen i avtalets omfattning. Om punkten ska kvarstå bör det 
förtydligas vad gäller ”dialog skett i samförstånd”. Precis som ovan måste 
det förtydligas hur en dialog kan ske och av vilka företrädare samt om 
avsikten är att ansvaret enligt avtalet ska övergå till kommunen med 
eller utan ersättning. På samma sätt som ovan är det osäkert huruvida 
en kommun har befogenheten enligt kommunallagen att bibehålla eller 
tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är skyldig att 
tillhandahålla. Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- 
och sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och 
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sjukvårdsinsatser som kommunen har befogenhet att utföra är de som 
ingår i definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga 
på primärvårdens vårdnivå. Om patienter på permission från 
slutenvård kräver insatser på en annan vårdnivå än den som 
kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte kommunerna ta över 
ansvaret för insatserna. 
 
B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd  
På samma grunder som angivits ovan så bör definitionen av 
överenskommelse förtydligas. Innefattar överenskommelsen ett köp av 
kommunens resurser eller ska kommunen endast tillskriva sig ett 
ansvar för att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta 
över möjligheten att erbjuda kommunal hälso- och sjukvård för en 
patientgrupp som ingår i regionens ansvarsområde utan ersättning? 
Som redogjorts tidigare så måste kommunens tillhandahållande av 
tjänster till regionen vara förenlig med kommunallagen. Att utföra den 
typen av hälso- och sjukvård och/eller bibehålla eller tillskapa resurser 
för att kunna sälja tjänster som regionen är skyldig att tillhandahålla 
kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan angelägenhet som en 
kommun har rätt att engagera sig i. 
 
B.15 Tjänsteköp 
Utöver lagstiftningen kring offentlig upphandling så måste 
kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen därutöver vara 
förenlig med kommunallagen. Om en kommun på avtalsrättslig grund 
åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den 
kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för att en kommun 
ska kunna sälja hemsjukvård till regionen är bland annat att kommunen 
har personella resurser för ändamålet. Befogenheten i 14 kap. § HSL 
som kommunerna har, att bedriva hemsjukvård i ordinärt boende, 
torde inte medföra en vidgning av den kommunala kompetensen till att 
även omfatta tillhandahållandet av hemsjukvård på regionens uppdrag. 
Av förarbetena till kommunallagen framgår att bestämmelserna om 
kommunens frivilliga kompetens snarast torde avse särskilda 
situationer där kommunen själv gör bedömningen att det är mest 
ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, till exempel i en sådan 
situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna hemmet. 
Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster 
(tjänsteköp) som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras 
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huruvida det anses vara en sådan angelägenhet av allmänt intresse som 
en kommun har rätt att engagera sig i. 
Det är således inte entydigt om det är förenligt med kommunallagen 
huruvida kommunerna kan ingå avtal om tjänsteköp. Därav är det 
positivt att avtalsförslaget lyfter att det i så fall får ske i lokala avtal, 
dock är det viktigt att parterna är ense om att det inte finns någon 
skyldighet att ingå något lokalt avtal om tjänsteköp. 
 
 
C. Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
I remissförslaget ”C. Överenskommelse om läkarmedverkan” har en rubrik 
”3. Syfte” lagts till som inte funnits med i tidigare Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra 
Götalandsregionen. Formuleringen slår fast att överenskommelsen ska 
reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av 
läkarens organisatoriska tillhörighet. I 6 kap. 3 § Patientlagen (2011:821) 
framgår det att patienten ska ha möjlighet att välja en fast läkarkontakt 
inom primärvården. Utifrån att en fast läkarkontakt ska finnas i 
primärvården är formuleringen om fast läkarkontakt oavsett 
organisatorisk tillhörighet inte möjlig. Detta belyser att en fast 
läkarkontakt ska finnas i primärvården och att formuleringen om fast 
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet inte skulle vara möjlig.  
Det framgår av Prop. 2019/20:164 s. 83. att utgångspunkten bör vara att 
om en patient har en fast läkarkontakt i primärvården bör denne 
ansvara för samordning av de medicinska åtgärderna men att det i 
vissa fall kan vara lämpligare att samordningsansvaret i stället fullgörs 
av en fast vårdkontakt. Denna fasta vårdkontakt kan finnas någon 
annanstans inom hälso- och sjukvården än i primärvården, oavsett om 
primärvården på ett eller annat sätt också är delaktig i patientens vård. 
I nuvarande Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland anges under rubriken ”I Västra 
Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens val” bland annat att: 
erbjuda läkare med samordnat patient – och läkemedelsansvar. Detta 
stycke har tagits bort i remissversionen. Det är viktigt att det ansvaret 
även finns med i kommande överenskommelse samt att det tydligt 
definieras vad som ingår i det ansvaret. 
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C. Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 
Tjörns kommun anser att det gemensamma ansvaret regleras bäst i 
lagstiftning och anser därför punkten 4. Gemensamt ansvar bör följa 
formuleringarna som framgår av 1 kap. 2 § lag (2017:612) om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, där 
lagens syfte har definierats. Förslagsvis bör ordet ”omgående” i 
meningen ” Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är 
överens om att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens 
resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt” 
ersättas med ” så snart som möjligt”.
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Missiv 

Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 

Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 

som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 

kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO)1 har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta 

fokus på personcentrerat förhållningssätt.  

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser 

mellan kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt 

och tydligare visa hur Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är 

kopplade till varandra. 

De förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal 

och att tillhörande överenskommelser är bilagor. Avtalet delas in i tre delar: 

Del A.  Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet 

och överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.  

Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 

ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälso- 

och sjukvårdsansvar för.   

Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter 

som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 

samverkansansvar och ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

 

 

1 Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner 

hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra 

Götalandsregionen och VästKom. 
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- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Detta innebär att avtalsreglerade texter exempelvis avtalstid är lika i Hälso- 

och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. Föreslagen avtalsstruktur 

innebär att ett beslut tas av respektive huvudman. Beslutet omfattar Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. 

 

Förslag till revideringar 

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4,5 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Utgångspunkten i det personcentrerade förhållningssättet är att bevara 

självständigheten och att patienten är medskapare i sin vård.  

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Förtydligat att Samordnad Individuell Plan är det dokument och verktyg 

som används i samverkan,   

• Utvecklingsområden är flyttade till en bilaga till Färdplan - länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Ramavtal för läkarinsatser 

inom kommunernas hälso- och sjukvård till Överenskommelse 

Läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra 

Götaland.   

• Texten om läkarmedverkan i samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård, oavsett läkarens organisatoriska tillhörighet är förtydligad.  

• Tydliggjort erbjudandet kring fast läkarkontakt.   

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Efter utvärdering kvarstår betalningsmodellen som den är utformad i 

nuvarande överenskommelse.   

• Texten om betalningsmodellen anpassas till att omfatta både somatik och 

psykiatri.  

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning samt missbruk och beroende 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Överenskommelse samverkan 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk av alkohol, droger och spel om pengar till Överenskommelse 

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt 

missbruk och beroende.  

• Tydliggöranden i texten gällande ansvarsfördelning och gemensamma 

ansvarsområden.  

• Större fokus på individen och dess behov.  

• Tyngdpunkt på SIP, gemensam planering och uppföljning.  

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• Ingår inte i remissyttrandet eftersom överenskommelsen är nyare och har 

inte reviderats utan har endast uppdaterats med länkar och hänvisningar.  

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år.    

 

Framtida utvecklingsområden 

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. 
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Nytt uppdrag från SRO: Primärvårdsuppdrag  

En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och 

regionen samt en revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och 

sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I revideringen av det länsgemensamma Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har det tydliggjorts 

ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag.   

Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s 

primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen 

inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan 

huvudmännen.  

Resultatet från primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som 

beräknas bli klar i november och skickas ut till respektive parter.   

Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att påverka slutversionen 

av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 via webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. Där finns också förslag på Hälso- 

och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser att ladda, ner mer 

information om hur du skickar in synpunkterna samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social välfärd, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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A V T A L  

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

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

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 
Riktlinje  
Rutin 

 

R E M I S S V E R S I O N  
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Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

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

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

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 

Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har hälso- och sjukvårdsansvar för. Kompletta 
avtalet består av del B tillsammans med del A.   

Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna. Här finns de 
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 
samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser 
består av del C tillsammans med del A.   

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

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

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

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

Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen 
får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet 
förändras över tid.  

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

Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför  
 

• Vad är bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda gemensamma skattemedel ur ett 

samhälls-/invånarperspektiv? 

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 
 

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

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

 

 

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

 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

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

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

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

Parternas gemensamma åtagande innebär att... 

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

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

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser den enskilde behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med den enskilde. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som den 
enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med 
insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde 
och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna 
personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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.  

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP). Initiativ till SIP kan även tas av den 
enskilde eller närstående. 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Nationella 
vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Västra Götalands 
länsgemensamma styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar 
och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för 
personer som omfattas.  

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

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
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överenskommelser som bilagor. Bilagornas giltighet är direkt kopplat till 
huvudavtalets giltighet.  

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

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst.  

Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. 
ingen rangordning mellan dem.  

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2022-xx-xx – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om 
ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton 
månaders uppsägningstid. 

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

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

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

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

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen. 
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 Digitalisering och e-hälsa 

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

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

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

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata 
vårdgivare och länets 49 kommuner.  Samverkan om FVM regleras i avtal. 
Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa 
processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i 
samverkan. 

 Uppföljning  
Parterna har ett gemensamt ansvar för Hälso-och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser (bilagor) följs upp. VVG ansvarar för 
uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
lärande i samverkan på alla nivåer. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Avvikelser i samverkan ska 
ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete. 

 

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Oenighet om tolkning av avtal  
Oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt 
inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller 
delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

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

  

B.1 Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR 
och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL 
(2017:30), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338). 

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

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

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

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

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

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  
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För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är 
VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

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

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

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

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

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

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
läkare och övriga kompetenser.  

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

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

Ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning, 
utvärdering och ekonomiskt ansvar ingår.  
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Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet.  

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. 

B.3 Parternas ansvar 

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

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

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

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården enligt avtal mellan parterna, se 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

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

• Specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt 
gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

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

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 
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• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

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

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även: 

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

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

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

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

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. SIP är ett dokument och ett 
verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes 
pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.  

 

 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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B.5 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal. 

Länsgemensamma överenskommelser, rutiner som beskriver samverkan och 
ansvarsfördelning. (Länk så snart dessa är klara) 

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan 
kan utföra och ansvara för. I enlighet med lagar och föreskrifter ska 
länsgemensamma riktlinjer ge stöd för tillämpningen*.  

 

B.7 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.8 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta. Länsgemensam rutin är under 
framtagande. 

B.9 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunens önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.10 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

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

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala 
akutläkemedelsförråden. Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

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

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

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 
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Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

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

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

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

 

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

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

 

 

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

 

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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B.14 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

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

B.15 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår 
dock hos huvudmannen. 

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

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

B.16 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande i den gemensamma 
färdplanen. 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård* ska stärka och 
främja samverkan och samarbetet i omställningen till en god och nära vård.  

 

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

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

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

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår 
i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  
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• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

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

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

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

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

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

Genom att: 

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

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

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  

• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 
kan påverka det lokala samarbetet.  

• Samverkansformer ska avtalas lokalt, bland annat genom 
Närområdesplan. 

 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

66



Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland  
 

 
Sida | 4  

 

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

• att erbjuda fast läkarkontakt enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ 
 för att öka tryggheten för patienten. 

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

• att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp 
patientens individuella plan. 

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

• att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal. 
• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 

läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

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

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral 
patienten har sitt vårdval.  I närområdesplanen* står det fastställt 
vilken vårdcentral som har ansvaret.  

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

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 

• Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen. 

• Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal 
hälso- och sjukvård. 
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 Uppföljning 
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan* med bilaga vilket 
är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  

* L Ä S  M E R  
Närområdesplan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

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

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens resurser 
omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet 
dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som 
utskrivningsklara ska minska. 

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

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

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

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

Om en kommun får återkommande betalningsansvar ska en gemensam 
åtgärdsplan på kommun- eller stadområdesnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett 
gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

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

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

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

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  
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• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

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

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 

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

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

 Uppföljning   
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och 
sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunerna 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
och beroende.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att 
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det 
är av särskild vikt att beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning   

Region och kommun är genom li-kalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

3.2 Samarbete kring personer med missbruk  
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § HSL och 
5 kap. 9 a § SoL även skyldiga att ingå en överenskommelse gällande 
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

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

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig 
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. 

Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari 
2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen. 

3.4 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 

3.5 Barnkonventionen 
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Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Att 
barnkonventionen fått ställning som svensk lag innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 
Lagen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en 
grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.   

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen, vilka 
redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt 
för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

 

5.1 Brukarinflytande 
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En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är 
en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.  

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende är viktiga exempel på detta. 

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. 

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

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

Samordnad individuell plan, SIP, ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning. SIP är ett 
dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av 
den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 
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 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och 
den somatiska och psykiatriska specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.    

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 
person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen. Det kan handla om exempelvis 
lindring/medelsvår depression, akut stressyndrom eller anpassningsstörning. 
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som är 
skrivna i VGR och som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller 
hem för viss annan heldygnsvård inom VGR.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och 
behov av anpassning 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för 
personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter 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.   

6.2 Personer med missbruk och beroende 
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller hens 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, psykiska 
och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många 
gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet 
och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda 
huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk 
sjukdom sker parallellt och integrerat.  
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Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka 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. 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
Arbeta med återfallsprevention. 

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• 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.  
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6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

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

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  
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Regionens respektive kommunens ansvar  
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. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB, 
Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av 
fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos 
aktuell verksamhet inom sjukvården. Ansvaret för den enskildes 
sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   

Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  
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Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.  
• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar 
efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande 
huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både socialtjänstinsatser och hälso- och 
sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen 
dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en 
tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR, 
67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska 
användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och 
inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  
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Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 
tvångsvård. 

• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatriskPratat 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 
slutenvård i samråd med kommunen.  

• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 

• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. 

 Uppföljning 
 Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. 
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Ö V E R E N S K O M M E L S E  

Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
 

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård  

Avtal 
 Överenskommelse 

Riktlinje  
Rutin 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om 
munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 

 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 
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• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 

Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 
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• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om indivdens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 
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 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har gemensamt ansvar för att uppföljning och utvärdering kan 
genomföras enligt plan. 

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 
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Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-10-10 Dnr 2021/187-701 

Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Socialnämnden 
Avdelningschef 
0304–401482 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000–1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641–9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående remissvar på nytt hälso- 
och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende nytt 
hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, se 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

2. Paragrafen är omedelbart justerad.  

Ärendet 
Tjörns kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna 
synpunkter på det förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal som avser 
reglera samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen. Kommunen har samverkat i 
remissvar till i ett kommunnätverk med bred kompetens i 
arbetsgruppen. 

Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem, 
från en vård som av tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en 
hälso- och sjukvård som har primärvården som nav och där alltmer 
vård ska ske i den enskildes hem. Kommunal hälso- och sjukvård, det 
vill säga hemsjukvård är en del av primärvården och är en av två 
huvudmän som har ansvaret för att ge vård i hemmet. Omställning till 
en nära vård påverkar i hög utsträckning samverkan och lyfter vikten 
av en likvärdig primärvård i kommun och region. Den synliggör även 
behovet av att tydliggöra vad respektive huvudman har för ansvar vid 
vård i hemmet, vilka insatser som är på primärvårdsnivå, innebörd av 
dygnet runt verksamhet och läkaransvar.  
 
Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera 
hälso- och sjukvårdsavtal initierats och slutrapporterats så som 
exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära vård, en 
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sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en 
ny socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, äldreomsorgslag samt 
stärkt rätt till personlig assistans med mera. En del av dessa har gett 
upphov till lagförändringar, bland annat en ny skrivning i Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL om primärvård och 
primärvårdsuppdraget. Det råder en osäkerhet i nuläget vad och hur 
dessa kan komma att påverka framtida arbete inom kommun och 
samverkan mellan kommun och region. Sammantaget ser Tjörns 
kommun att förutsättningarna för att ge ett väl grundat svar på 
remissversion av hälso- och sjukvårdsavtalet är idag osäkra.  
 
Tjörns kommun anser att Hälso- och sjukvårdsavtalet behöver ge 
förutsättningar för omställningen till en god och nära vård. 
Revideringen tydliggör inte samverkan och ansvarsgränser i önskad 
utsträckning. En osäkerhet finns kring jämlikt ansvar på 
primärvårdsnivå, resurser och samverkan skapar en osäkerhet kring 
patientsäkerheten. Vidare föreslås ett utvecklat arbete med ett Hälso- 
och sjukvårdsavtal som står i samklang och är tidsenlig med 
omställningen till en god och nära vård.  
 
Då Tjörns kommun är införstådd med svårigheten att i dagsläget arbeta 
fram ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal väljer Tjörns kommun att, trots 
detta, lämna synpunkter på det framarbetade förslaget till reviderat 
avtal. 

Socialförvaltningen bilägger förslag till Tjörns kommuns remissvar till 
detta tjänstutlåtande, se bilaga 1. Remissförslaget, i bilaga 1, inleds med 
de generella synpunkterna på avtalsförslaget som kommunen vill 
lämna. I övrigt följer och utgår kommunens synpunkter själva 
dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås 
kommunen inte ha några nämnvärda synpunkter på. 

Undertecknad bedömer att följande punkter, utöver det som beskrivits i 
ärendet ovan, är extra viktiga att läsa in sig på och ta fasta på och ta 
ställning till i remissvaret.   

 

 

Primärvårdsnivå och den kommunala kompetensen.  
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I remissversionen till det nya Hälso- och sjukvårdsavtal är det inte helt 
tydliggjort att kommunen enligt nuvarande lagstiftning bara har 
befogenhet att bedriva hälso- och sjukvård upp till ”primärvårdsnivå”. 
Förslaget till avtal innehåller inkonsekventa skrivningar att kommunen 
föreslås ta ansvar för delar av hälso- och sjukvård som uppenbart ska 
bedrivas av Västra Götalandsregionen. Förslaget till nytt avtal tar inte 
hänsyn till att det finns begränsningar i nuvarande lagstiftning i vad 
som ingår i den kommunala kompetensen i frågan, det vill säga vad en 
kommun får utföra, vad gäller hälso- och sjukvård.  

Parternas ansvar 

I Tjörns kommun remissvar framgår tydligt att det finns fler 
ansvarsfrågorna i avsnittet B.3 Parternas ansvar som måste förtydligas 
för att avtalet ska kunna ge de förutsättningar som behövs för 
samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna när 
den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. Överlag är 
avsnitten i avtalet om parternas ansvar formulerade på ett sätt som 
öppnar upp för en del godtyckliga bedömningar. Dessa måste ändras 
och/eller förtydligas och i vissa avseende tas bort.  

Fast läkarkontakt. 

I avsnitt, C. Överenskommelse om Läkarmedverkan i kommunal hälso-
och sjukvård i Västra Götaland, återfinns ett nytt avsnitt under rubrik 3. 
Syfte, som inte varit med i tidigare ramavtal om läkarinsatser inom 
kommunernas hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. 
Formuleringen slår fast att överenskommelsen ska reglera 
samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  
I 6 kap. 3 § Patientlagen (2011:821) framgår det att patienten ska ha 
möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Utifrån att 
en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är formuleringen om fast 
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet inte möjlig.  
Detta belyser att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården och att 
formuleringen om fast läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet 
inte skulle vara möjlig.  
I nuvarande Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland anges under rubriken ”I Västra 
Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens val” bland annat att: 
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erbjuda läkare med samordnat patient – och läkemedelsansvar. Detta 
stycke har tagits bort i remissversionen. Det är viktigt att det ansvaret 
även finns med i kommande överenskommelse samt att det tydligt 
definieras vad som ingår i det ansvaret. Patientens egna valmöjligheter, 
och de etiska och juridiska frågeställningarna som kan uppkomma om 
patienten inte önskar att få sin vård i hemmet har inte belysts i avtalet. 
Fortsättningsvis saknar avtalet resonemang kring de etiska dilemman 
som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i hemmet med hänsyn till 
anhöriga och patientens livsvillkor. 

Bilagor 
1. Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående nytt 

hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 
2. Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser från VästKom och Västra Götalandsregionen. 
3. Remissversion 2021-10-01 Hälso- och sjukvårdsavtalet med 

tillhörande överenskommelser.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Konsekvens 
I remissversionen av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal återfinns flertalet 
skrivningar och förslag som skulle innebära en förskjutning av 
arbetsuppgifter och ansvar som skulle ge kommunen kostnadsökningar 
och bemanningsutmaningar att lösa.  

 
 
 
 
Shujaat Noormohamed 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210 

Remissvar: Synpunkter på förslag till Hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

2021/187 

Beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende 
nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

2. Paragrafen är omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna 
synpunkter på det förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal som 
avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 
mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Kommunen har samverkat i remissvar till i ett kommunnätverk 
med bred kompetens i arbetsgruppen. 

Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och 
sjukvårdssystem, från en vård som av tradition är uppbyggd på 
akutsjukvård, till en hälso- och sjukvård som har primärvården 
som nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem. 
Kommunal hälso- och sjukvård, det vill säga hemsjukvård är en 
del av primärvården och är en av två huvudmän som har ansvaret 
för att ge vård i hemmet. Omställning till en nära vård påverkar i 
hög utsträckning samverkan och lyfter vikten av en likvärdig 
primärvård i kommun och region. Den synliggör även behovet av 
att tydliggöra vad respektive huvudman har för ansvar vid vård i 
hemmet, vilka insatser som är på primärvårdsnivå, innebörd av 
dygnet runt verksamhet och läkaransvar.  

Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera 
hälso- och sjukvårdsavtal initierats och slutrapporterats så som 
exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära vård, en 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning 
om en ny socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, 
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 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

äldreomsorgslag samt stärkt rätt till personlig assistans med mera. 
En del av dessa har gett upphov till lagförändringar, bland annat 
en ny skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL om 
primärvård och primärvårdsuppdraget. Det råder en osäkerhet i 
nuläget vad och hur dessa kan komma att påverka framtida arbete 
inom kommun och samverkan mellan kommun och region. 
Sammantaget ser Tjörns kommun att förutsättningarna för att ge 
ett väl grundat svar på remissversion av hälso- och 
sjukvårdsavtalet är idag osäkra. 

Tjörns kommun anser att Hälso- och sjukvårdsavtalet behöver ge 
förutsättningar för omställningen till en god och nära vård. 
Revideringen tydliggör inte samverkan och ansvarsgränser i 
önskad utsträckning. En osäkerhet finns kring jämlikt ansvar på 
primärvårdsnivå, resurser och samverkan skapar en osäkerhet 
kring patientsäkerheten. Vidare föreslås ett utvecklat arbete med 
ett Hälso- och sjukvårdsavtal som står i samklang och är tidsenlig 
med omställningen till en god och nära vård.  

Då Tjörns kommun är införstådd med svårigheten att i dagsläget 
arbeta fram ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal väljer Tjörns 
kommun att, trots detta, lämna synpunkter på det framarbetade 
förslaget till reviderat avtal. 

Socialförvaltningen bilägger förslag till Tjörns kommuns 
remissvar till detta tjänstutlåtande, se bilaga 1. Remissförslaget, i 
bilaga 1, inleds med de generella synpunkterna på avtalsförslaget 
som kommunen vill lämna. I övrigt följer och utgår kommunens 
synpunkter själva dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp 
i remissvaret föreslås kommunen inte ha några nämnvärda 
synpunkter på. 

Undertecknad bedömer att följande punkter, utöver det som 
beskrivits i ärendet ovan, är extra viktiga att läsa in sig på och ta 
fasta på och ta ställning till i remissvaret.   

Primärvårdsnivå och den kommunala kompetensen.  

I remissversionen till det nya Hälso- och sjukvårdsavtal är det inte 
helt tydliggjort att kommunen enligt nuvarande lagstiftning bara 
har befogenhet att bedriva hälso- och sjukvård upp till 
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Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”primärvårdsnivå”. Förslaget till avtal innehåller inkonsekventa 
skrivningar att kommunen föreslås ta ansvar för delar av hälso- 
och sjukvård som uppenbart ska bedrivas av Västra 
Götalandsregionen. Förslaget till nytt avtal tar inte hänsyn till att 
det finns begränsningar i nuvarande lagstiftning i vad som ingår i 
den kommunala kompetensen i frågan, det vill säga vad en 
kommun får utföra, vad gäller hälso- och sjukvård.  

Parternas ansvar 

I Tjörns kommun remissvar framgår tydligt att det finns fler 
ansvarsfrågorna i avsnittet B.3 Parternas ansvar som måste 
förtydligas för att avtalet ska kunna ge de förutsättningar som 
behövs för samverkan och personcentrerad vård över 
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar 
nya möjligheter. Överlag är avsnitten i avtalet om parternas 
ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en del 
godtyckliga bedömningar. Dessa måste ändras och/eller 
förtydligas och i vissa avseende tas bort.  

Fast läkarkontakt. 

I avsnitt, C. Överenskommelse om Läkarmedverkan i kommunal 
hälso-och sjukvård i Västra Götaland, återfinns ett nytt avsnitt 
under rubrik 3. Syfte, som inte varit med i tidigare ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra 
Götalandsregionen. 

Formuleringen slår fast att överenskommelsen ska reglera 
samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

I 6 kap. 3 § Patientlagen (2011:821) framgår det att patienten ska 
ha möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. 
Utifrån att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är 
formuleringen om fast läkarkontakt oavsett organisatorisk 
tillhörighet inte möjlig.  

Detta belyser att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården 
och att formuleringen om fast läkarkontakt oavsett organisatorisk 
tillhörighet inte skulle vara möjlig.  
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Socialnämnden
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I nuvarande Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas 
hälso- och sjukvård i Västra Götaland anges under rubriken ”I 
Västra Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens val” bland 
annat att: erbjuda läkare med samordnat patient – och 
läkemedelsansvar. Detta stycke har tagits bort i remissversionen. 
Det är viktigt att det ansvaret även finns med i kommande 
överenskommelse samt att det tydligt definieras vad som ingår i 
det ansvaret. Patientens egna valmöjligheter, och de etiska och 
juridiska frågeställningarna som kan uppkomma om patienten 
inte önskar att få sin vård i hemmet har inte belysts i avtalet. 
Fortsättningsvis saknar avtalet resonemang kring de etiska 
dilemman som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i hemmet 
med hänsyn till anhöriga och patientens livsvillkor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-10 
Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående nytt 
hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser från VästKom och Västra Götalandsregionen. 
Remissversion 2021-10-01 Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 

Remissvar: Färdplan - Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2021/303 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättat remissvar avseende färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. I Tjörns 
kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter från 
dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i 
remissvaret föreslås kommunen inte ha några nämnvärda 
synpunkter på. 

Socialnämnden har vid sammanträde 2021-10-27 behandlat 
ärendet och föreslagit att upprättat remissvar från 
socialförvaltningen antas av kommunfullmäktige. Förslaget till 
Tjörns kommuns remissvar biläggs detta tjänstutlåtande, se bilaga 
1. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 207 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-08 
Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård, bilaga 1 
Remissversion 2021-10-01 Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. 
Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget till färdplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
med fleras förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Tanja Siladji Dahne (MP) reserverar sig enligt: 

”Att remissen i sin helhet inte utgår från vad som är bäst för individen 
och dessas vilja.  Vi tappar den vidare bilden och ser inte dom 
samhällsekonomiska vinsterna av den förflyttning som färdplanens 
försöker skapa. Priset betalas av våra medborgare som hamnar i 
glappet och trillar mellan dom organisatoriska och administrativa 
gränser.  Vi som politiker skall sträva efter att underlätta samarbete inte 
försvåra och skapa fler administrativa gränser.” 
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 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207 

Remissvar: Färdplan - Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2021/303 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat remissvar 
avseende färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. I Tjörns 
kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter från 
dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i 
remissvaret föreslås kommunen inte ha några nämnvärda 
synpunkter på. 

Socialnämnden har vid sammanträde 2021-10-27 behandlat 
ärendet och föreslagit att upprättat remissvar från 
socialförvaltningen antas av kommunfullmäktige. Förslaget till 
Tjörns kommuns remissvar biläggs detta tjänstutlåtande, se bilaga 
1. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-08 
Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård, bilaga 1 
Remissversion 2021-10-01 Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. 
Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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 2021-11-08 Dnr 2021/303-741 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på remiss: Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta upprättat remissvar avseende 
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på Färdplan 
- länsgemensam strategi för god och nära vård. I Tjörns kommuns 
remissvar utgår kommunens synpunkter från dispositionen i 
remissförslaget. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås 
kommunen inte ha några nämnvärda synpunkter på. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 2021-10-27 behandlat ärendet och 
föreslagit att upprättat remissvar från socialförvaltningen antas av 
kommunfullmäktige. Förslaget till Tjörns kommuns remissvar biläggs 
detta tjänstutlåtande, se bilaga 1. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 

Bilagor 
Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
Remissversion 2021-10-01 Färdplan länsgemensam strategi för god och 
nära vård. 
Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-12 
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 2021-11-08 Dnr 2021/303-741

Evike Sandor 
Kommundirektör
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 2021-10-12 Dnr 2021/191-701 

Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Socialnämnden 
Avdelningschef 
0304–401482 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående 
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

 

Ärendet 
Nedan avges förslag på remissvar från Tjörns kommun över den 
remissversion som inkommit 2021-10-01 angående färdplan 
länsgemensam strategi för en god och nära vård.  

 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Tjörns kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna 
synpunkter Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  
Tjörns kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter från 
dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i remissvaret 
har kommunen inga nämnvärda synpunkter på. 
 
9.3.1 Stärkt kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
Stärkt kontinuitet och samordning av vård- och behandlingsinsatser är 
en förutsättning för trygghet och patientsäkerhet för den enskilde. Att 
fast läkarkontakt samordnar vården mellan olika vårdenheter ger 
förutsättningar för en god och säker vård. 
Visionen att arbetet med den samordnade individuella planen (SIP), 
fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt fast omsorgskontakt ska 
utvecklas inom ramen för den länsgemensamma utvecklingsstrategin 
öppnar för stärkt samverkan över lagrum och en ökad tillit mellan 
huvudmännen.  
Den fasta vårdkontakten inom den kommunala hälso- och sjukvården 
har ansvar för att samordna de kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatserna och den fasta läkarkontakten alternativt den fast 
vårdkontakten inom den regionala primärvården har ett ansvar för att 
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samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen har ansvaret 
för, vilket bör framgå under denna punkt. 
 
9.6 Utveckling av mobil vård/team över organisationsgränser 
Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande 
vård samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av 
utvecklingen mot en mer god och nära vård.  
I beskrivningen av mobil närvård anges: ”Mobil närvård bygger på att 
kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar 
tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare”.  
Av förarbetena till kap. 13 a HSL avseende primärvårdens 
grunduppdrag framgår det att regeringen har bedömt att primärvården 
ska utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En nära vård kan till 
exempel ges i form av mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller 
på en traditionell hälso- eller vårdcentral - allt utifrån patientens behov. 
Ett nationellt utformat grunduppdrag för primärvården utgör ett 
viktigt steg i omställningen till en mer nära vård med fokus på 
primärvården. Det nyss sagda talar emot att kommunen som enskild 
huvudman ensam kan stå för ”basverksamheten” om definitionen av 
”basverksamheten” inte förtydligas.  
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och 
sjukvården har både region och kommun som huvudman.  
Tillsammans bildar professionerna ett team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen. 
Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en 
”basverksamhet”. 
Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. 
Vårdnivån är densamma oavsett tidpunkt på dygnet och det måste 
därför vara tydligt i färdplanen att ”dygnet runt-funktionen” som 
kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och 
sjukvårdsinsatser på en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas 
således som missvisande när färdplanen formulerats med att enbart 
kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas som 
att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa 
tidpunkter.  
Tjörns kommun anser att det inte är möjligt att kommunen som enskild 
huvudman kan stå för en ”basverksamhet” i mobil närvård.  
Enligt remissförslaget förutsätter modellen ett väl fungerande 
samarbete och gemensam ledning mellan kommun, vårdcentraler och 
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sjukhus. Vårdcentraler och sjukhus står båda under regionens ansvar, 
på samma sätt som kommunen är huvudman för flera verksamheter, 
socialtjänst, hemsjukvård och elevhälsan.  
I nuläget saknas det en systematik för en gemensam ledning kring 
mobila team. Eftersom modellen förutsätter detta måste gemensam 
ledning mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus förtydligas i 
färdplanen. Tjörns kommun anser att det krävs en strategisk 
ledningsstruktur för att arbetssättet ska vara möjligt. Den strategiska 
ledningsstrukturen behöver ta fram en processbeskrivning för den 
sammanhållna vården i patientens hem. Syftet med 
processbeskrivningen är att identifiera ansvarsfördelning, behov av 
kompetens, bemanning, utrustning, lokaler, informationsöverföring och 
ändamålsenliga åtgärder utifrån patientsäkerhetsrisker.  
Den strategiska ledningsstrukturen behöver fatta beslut kring 
överenskommelse, ansvar, resurser, identifierade behov och risker.  
Som ett direkt stöd behövs utöver den strategiska ledningsstrukturen, 
en operativ ledning för den sammanhållna hälso- och sjukvården i 
patientens hem. Den operativa ledningen ansvarar för ledning och 
styrning i processbeskrivningen för en personcentrerad och 
sammanhållen vård och omsorg i patientens hem. Målbilden ska var ett 
processorienterat arbetssätt utan stuprörstänk.  
 
En förutsättning för en god samverkan mellan professionerna på den 
gemensamma vårdarenan (patientens hem), är att samordningen av 
den medicinska vården säkerställs. Det framgår av Prop. 2019/20:164 s. 
83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast 
läkarkontakt i primärvården bör denne ansvara för samordning av de 
medicinska åtgärderna.  
Tjörns kommuns bedömning är att samordningen av medicinsk vård 
ska genomföras av fast läkarkontakt i primärvården.  
 
Med största sannolikhet krävs även en gemensam operativ 
ledningsstruktur mellan regionens vårdnivåer för att säkerställa 
samordning av vidtagna utrednings och behandlingsåtgärder vilket är 
ett ansvar för den fasta läkarkontakten  
(i primärvården). 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande 
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 
nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och 
kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Vi har i färdplanen valt att använda begreppet den enskilde; med det menar vi 
individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. Den nära 
vården har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och 
sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård. 
Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad 
öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga 
myndigheter blir del av den nära vården. Källa: SKR 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och 
sjukvården i kommun- och regionsektorn inte kommer att kunna anställa 
personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det 
innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli 
mer teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare 
måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Vårdanalys har tidigare uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige 
behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att 
själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och 
omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana 
komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har bidragit till 
att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan 
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behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina 
problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område. (Vårdanalys) 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider och öka produktiviteten inom hälso- och 
sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara 
långsiktigt. En resursöverföring från sjukhusvård till primärvård handlar inte 
enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att 
tillgängliggöra resurser och kompetenser för såväl vårdverksamhet som 
utbildning via nya arbetssätt och tekniska lösningar. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med personella och en löpande beskrivning av resurssättningen 
för att möjliggöra en transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

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

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
mot; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
skolverksamheterna, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv.  

En god och nära vård (SKR:s målbild) 

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet 
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8 Prioriterade målgrupper  
Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser 
från både region och kommun:  

• Barn och unga 
• Äldre 
• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och 

beroende  

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå den övergripande målbilden för god och nära vård behöver stöd, 
vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära 
vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för 
samma invånare.  

De sex förändrade arbetssätten är: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Ökad tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen  
3. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
4. Utveckla personcentrerad arbetssätt 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  
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9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället i 
stort. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga 
och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. 
Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara 
grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet 
till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också viktigt för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Arbetet behöver få en högre 
prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den 
kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Respektive huvudman bör synliggöra de insatser som görs, gemensamma 
aktiviteter för att öka tillgängligheten av hälsofrämjande insatser för 
prioriterade målgrupper ska tas fram. 

9.2 Ökad tillit och stark samverkan mellan 
huvudmännen   

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan bör tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan med tillit som grund. I detta 
arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande 
dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  
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• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande  
• Digitalt bemötande 

9.3 Stärk kontinuitetsvården och samordningen 
mellan huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister medför 
det att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. Genom 
kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit 
och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god och säker 
vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla åldrar. 

9.3.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.3.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till 
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och 
omsorgen. 

9.3.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för 
samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och 
planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha 
möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola och elevhälsa ställs det stora krav på 
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samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad 
patientsäkerhet och tidsvinster. 

Inom ramen för arbetet med den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska 
den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt 
fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 

9.3.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP 
genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun. 

9.4 Utveckla Personcentrerat arbetssätt 
I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerat arbetsätt. 
Inriktningen syftar till att se en person med unika behov, erfarenheter och 
mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett 
tillstånd eller en diagnos. Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i 
samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och 
omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde. 

I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form 
av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas 
utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad 
fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara 
människa och i behov av vård och omsorg. 

Stöd, vård och omsorgsinsatser innebär därför ett partnerskap mellan den 
enskilde/anhöriga/närstående och professionella verksamhetsföreträdare och 
utgångspunkten är den enskildes berättelse om sin sjukdom. Med den som 
utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där båda parter är 
delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och 
uppföljning på kort och lång sikt. Delaktighet är en grundläggande aspekt i 
personcentrerat arbetsätt och innebär bland annat att det finns utrymme för 
den enskilde att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig 
i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt 
att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila vård/team över 
organisationsgränser  

Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård 
samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en 
mer god och nära vård. 

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet 
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och 
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från den enskildes 
behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre 
utnyttjande av gemensamma resurser samt minska behov av slutenvård. 
Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus. 

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka tillgängligheten och patientsäkerheten. 

Digitaliseringen kan skapa bättre förutsättningar för den enskilde att få 
tillgång till information och vara delaktiga. Samtidigt ökar behovet av att ta 
hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd 
kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt 
och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal 
inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller 
tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling behövs i länet.  

10.2 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som syftar till att skapa 
en modern vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. FVM består av ett antal 
projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av 
vårdinformationssystemet Millennium under 2022–2023. Systemet innehåller 
bland annat journaldokumentation och en gemensam läkemedelslista för varje 
patient. För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det 
nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt över 
organisatoriska gränser. 

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom kommunal och regionalt finansierad primärvård. 
Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt 
struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) och digital teknik kommer att utveckla sättet som kunskap görs 
tillgängligt och inhämtning av data för uppföljning. 
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Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och analysera resultat som sedan 
omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Kunskaps- och beslutsstöd behöver vara integrerade i de system som används 
i vårdens vardag.  Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och 
användarvänliga för att komma till nytta. Nya former för kunskapsutveckling 
som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Medarbetarens och patiens/brukare/elevens medverkan i 
utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla 
innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån målgrupp och behov.  
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom 
social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi till genomförande 

Den länsgemensamma utvecklingsstrategin är ett dokument som anger 
inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer 
och målgrupper. Till den länsgemensamma utvecklingsstrategin kopplas 
handlingsplaner fram utifrån målgrupp med gemensamt framtagna 
aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

 

13 Uppföljning och analys  
Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska förslag till 
partsgemensam analys och uppföljning tas fram. Målsättningen att kunna 
följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer. Ett gemensamt avvikelsesystem finns nu etablerad 
(MedControl) och dessa analyser blir en viktig del av uppföljningen av 
utvecklingen mot en god och nära vård. 

Förslag till indikatorer och process för gemensam analys kompletteras under 
2021 

 

127



Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

 Sida | 1  
 

Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 

öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 

innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 

Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 

utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 

öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, 

utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 i det webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remissfardplan. Där finns också förslag på Färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård att ladda ner, mer information 

om hur du skickar in svaret samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remissfardplan.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social 

välfärd, Göteborgsregionens 

kommunalförbund 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-10-12 Dnr 2021/191-701 

Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Socialnämnden 
Avdelningschef 
0304–401482 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående remissvar från Tjörns 
kommun angående färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende 
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, se bilaga 
1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Paragrafen är omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna 
synpunkter Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  
Tjörns kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter från 
dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i remissvaret 
har kommunen inga nämnvärda synpunkter på. 
 
Socialförvaltningen bilägger förslag till Tjörns kommuns remissvar till 
detta tjänstutlåtande, se bilaga 1. Remissförslaget inleds med de 
generella synpunkterna om färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård som. I övrigt följer och utgår kommunens synpunkter 
själva dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp i remissvaret 
föreslås kommunen inte ha några nämnvärda synpunkter på. 

9.3.1 Stärkt kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
I detta avsnitt i avtalet och kommunens remissvar lyfter vi särskilt fram 
kommunens hållning är att den fasta vårdkontakten inom den kommunala 
hälso- och sjukvården har ansvar för att samordna de kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatserna och den fasta läkarkontakten alternativt den fast 
vårdkontakten inom den regionala primärvården har ett ansvar för att 
samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen har ansvaret för och 
att det bör framgå under denna punkt i avtalet. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-10-12 Dnr 2021/191-701

 
 
9.6 Utveckling av mobil vård/team över organisationsgränser 
Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande 
vård samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av 
utvecklingen mot en mer god och nära vård. Tillsammans bildar 
professionerna ett team som ansvarar för att ge en god och säker hälso- 
och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen. Det är alltså inte 
möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”. 
Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. 
Vårdnivån är densamma oavsett tidpunkt på dygnet och det måste 
därför vara tydligt i färdplanen att ”dygnet runt-funktionen” som 
kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och 
sjukvårdsinsatser på en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas 
således som missvisande när färdplanen formulerats med att enbart 
kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas som 
att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa 
tidpunkter. 
Enligt remissförslaget förutsätter modellen ett väl fungerande 
samarbete och gemensam ledning mellan och inom parternas 
organisationer. Tjörns kommun ser idag att det i dag saknas en 
systematik och ledningsstruktur för mobila team och eftersom 
modellen förutsätter det måste det förtydligas i färdplanen. Det 
behöver tas fram förtydliganden i processer, ansvarsfördelning, 
kompetensbehov, bemanning, utrustning, lokaler, 
informationsöverföring och åtgärder för att säkra patientsäkerhet. Det 
behöver fattas beslut av den strategiska ledningsstrukturen kring 
överenskommelse, ansvar och resurser och av den operativa 
ledningsstrukturen hur detta ska ledas och styras så att personcentrerad 
och en sammanhållen vård uppnås i patientens hem.  
 
Bedömningen är att samordningen av medicinsk vård ska genomföras 
av fast läkarkontakt i primärvården. Med stor sannolikhet behövs en 
gemensam operativ ledningsstruktur mellan regionens vårdnivåer för 
att säkerställa samordning av vidtagna utrednings och 
behandlingsåtgärder vilket är ett ansvar för den fasta läkarkontakten i 
primärvården.  
 

130



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-10-12 Dnr 2021/191-701

Bilagor 
1. Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående färdplan 

länsgemensam strategi för god och nära vård.  
2. Remissversion 2021-10-01 Färdplan länsgemensam strategi för 

god och nära vård.  
3. Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
 

 

 
Shujaat Noormohamed 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211 

Remissvar: Färdplan - länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2021/191 

Beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende 
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, se 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Paragrafen är omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna 
synpunkter Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 
vård.  Tjörns kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter 
från dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i 
remissvaret har kommunen inga nämnvärda synpunkter på. 

Socialförvaltningen bilägger förslag till Tjörns kommuns 
remissvar till detta tjänstutlåtande, se bilaga 1. Remissförslaget 
inleds med de generella synpunkterna om färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård som. I övrigt följer 
och utgår kommunens synpunkter själva dispositionen i avtalet. 
Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås kommunen inte ha 
några nämnvärda synpunkter på. 

9.3.1 Stärkt kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

I detta avsnitt i avtalet och kommunens remissvar lyfter vi särskilt 
fram kommunens hållning är att den fasta vårdkontakten inom den 
kommunala hälso- och sjukvården har ansvar för att samordna de 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna och den fasta läkarkontakten 
alternativt den fast vårdkontakten inom den regionala primärvården har 
ett ansvar för att samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen 
har ansvaret för och att det bör framgå under denna punkt i avtalet. 

9.6 Utveckling av mobil vård/team över organisationsgränser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och 
inneliggande vård samt utvecklingen av öppenvården generellt är 
en del av utvecklingen mot en mer god och nära vård. 
Tillsammans bildar professionerna ett team som ansvarar för att 
ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till 
målgruppen. Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet 
för att utgöra en ”basverksamhet”. Den kommunala hälso- och 
sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma 
oavsett tidpunkt på dygnet och det måste därför vara tydligt i 
färdplanen att ”dygnet runt-funktionen” som kommunen ska 
svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser på en 
annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas således som 
missvisande när färdplanen formulerats med att enbart 
kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas 
som att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, 
efter vissa tidpunkter. 

Enligt remissförslaget förutsätter modellen ett väl fungerande 
samarbete och gemensam ledning mellan och inom parternas 
organisationer. Tjörns kommun ser idag att det i dag saknas en 
systematik och ledningsstruktur för mobila team och eftersom 
modellen förutsätter det måste det förtydligas i färdplanen. Det 
behöver tas fram förtydliganden i processer, ansvarsfördelning, 
kompetensbehov, bemanning, utrustning, lokaler, 
informationsöverföring och åtgärder för att säkra patientsäkerhet. 
Det behöver fattas beslut av den strategiska ledningsstrukturen 
kring överenskommelse, ansvar och resurser och av den operativa 
ledningsstrukturen hur detta ska ledas och styras så att 
personcentrerad och en sammanhållen vård uppnås i patientens 
hem.  

Bedömningen är att samordningen av medicinsk vård ska 
genomföras av fast läkarkontakt i primärvården. Med stor 
sannolikhet behövs en gemensam operativ ledningsstruktur 
mellan regionens vårdnivåer för att säkerställa samordning av 
vidtagna utrednings och behandlingsåtgärder vilket är ett ansvar 
för den fasta läkarkontakten i primärvården.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård.  
Remissversion 2021-10-01 Färdplan länsgemensam strategi för god och 
nära vård.  
Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 

Avgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

2021/218 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa avgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade i enlighet med dokument Avgifter LSS 
med bilaga, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ta ut skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som tillhandahålls 
inom ramen för insatser som meddelas med stöd av lagen.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att fastställa de avgifter 
som kommunen kan ta ut.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 208 
Socialnämnden 2021-10-27, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 152 
Socialnämnden 2021-06-21, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-05 
Avgifter LSS, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller (KD) fd (M), Rolf Persson 
(M) fd (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208 

Återremitterat ärende: Avgifter enligt lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 

2021/218 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i 
enlighet med dokument Avgifter LSS med bilaga, se bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ta ut skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som tillhandahålls 
inom ramen för insatser som meddelas med stöd av lagen.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att fastställa de avgifter 
som kommunen kan ta ut.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 152 
Socialnämnden 2021-06-21, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-05 
Avgifter LSS, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-11-05 Dnr 2021/218-745 

Kommunstyrelsen 

Hans Blomqvist Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Avgifter enligt lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade i enlighet med 
dokument Avgifter LSS med bilaga, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ta ut skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som tillhandahålls inom 
ramen för insatser som meddelas med stöd av lagen.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att fastställa de avgifter som 
kommunen kan ta ut.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 152 
Socialnämnden 2021-06-21, § 150 
 

Bilagor 
Avgifter LSS, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 

Ärendet  
Kommuner får enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ta ut skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som tillhandahålls inom 
ramen för insatser som meddelas med stöd av lagen.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-11-05 Dnr 2021/218-745

Kommunen saknar idag fastställda avgifter som hänvisar till 
avgiftsbestämmelserna i LSS. Socialnämnden har med anledning av 
detta föreslagit kommunfullmäktige att besluta ge nämnden möjlighet 
att ta ut skäliga avgifter på det sätt som lagen tillåter. 

Tidigare återremiss 

Ärendet har tidigare återremitterats till socialnämnden för behandling 
av frågan om vilka avgifter som ska tas ut då barn vårdas utanför det 
egna hemmet.  

Av 20 § LSS framgår att en förälder är skyldig att i skälig utsträckning 
bidra till att betala kommunens kostnader för vård som bereds 
underårig i annat hem än det egna. En förälder ska dock aldrig behöva 
betala mer än vad som normalt skulle ha skett om underhållsskyldighet 
hade fastställts, se 5 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen. 

Av den aktuella bestämmelsen i LSS framgår att det föreligger en 
skyldighet för föräldrarna att ersätta kommunen för dessa kostnader. 
Fullmäktige behöver således inte fatta något särskilt beslut om 
avgifterna för att kommunen ska kunna få ersättning från föräldrar vars 
barn bor i annat hem än det egna.  

Konsekvens 
Beslutet beräknas leda till en ökad intäkt för kommunen om 
uppskattningsvis ca 190 tkr/år. 

 
 
Evike Sandor  
Kommundirektör 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ansvarig för riktlinjen 
Socialnämnd 
Förvaltningschef 

Beslutad  
Socialnämnd/Förvaltningsledning 
Datum:  

Process 
 

Upprättad (roll och datum) 
2021-08-18 

Reviderad (roll och datum) 
 

Giltig till och med  
Gäller tillsvidare  

 
 

Avgifter LSS 
 
 
 
 
 

Socialförvaltningen 
2021-08-18 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
 

Sid 1 

1 Allmänna bestämmelser 
 
Insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är som huvudregel 
kostnadsfria och den enskilde betalar inget för service och omvårdnad när insatser beviljats enligt 
LSS. Den enskilde står dock för sina egna kostnader i samband med att insatsen utförs, exempel 
på sådana kostnader är omkostnader, exempelvis kostnad för transport, entrébiljett eller liknande, 
och kostnader för måltider. Är den enskilde beviljad bostad med särskild service står den 
enskilde för sin egen hyra. 
 
Omkostnader för personal, exempelvis ledsagare eller kontaktperson betalas av kommunen för 
sådana kostnader som är nödvändiga för att insatsen ska kunna utföras. Det kan till exempel vara 
entréavgifter eller resor med kollektivtrafik. 

1.1 Uttag av avgift inom LSS 
Kommunen får ta ut avgift av den som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning, hel 
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek, se 19 § LSS. 
 
Annan inkomst av motsvarande storlek kan exempelvis vara arbetsinkomst, sjukpenning eller 
kapitalinkomster. Det kan också vara en kombination av olika slags inkomster som sammantaget 
är av den storlek som ovan angetts.  
 
Avgifterna ska dock inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den 
enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Hänsyn måste tas till att det ska 
finnas tillräckliga medel för den enskildes personliga livsuppehälle och behov som mat, kläder, 
dagliga resor, fritidssysselsättning, tandvård och läkarvård, 19 § LSS. På begäran av den 
enskilde, tas hänsyn till personens betalningsförmåga som då ställs i relation, dels till det 
nationellt framtagna minimibeloppet för levnadsomkostnader, dels till Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga kostnader. LSS innehåller i övrigt inga bestämmelser om jämkning eller 
eftergift av avgifter. 

1.2 Debitering 
Debitering av avgifter, förutom hyra, sker månadsvis i efterskott. Föräldrarna/vårdnadshavarna 
faktureras tills den enskilde fyllt 18 år men därefter faktureras den enskilde. 

1.3 Överklagan 
När avgiften räknats ut får den enskilde ett skriftligt avgiftsbeslut som kan överklagas. 

1.4 Revidering av avgifterna 
Avgifterna revideras årligen och uppräknas i enlighet med beräknade kostnader av 
Konsumentverket samt enligt lagen om underhållsstöd.  
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
 

Sid 2 

2 Insatserna 

2.1 Personlig assistans 9 § 2 LSS   
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  

2.2 Ledsagarservice 9 § 3 LSS 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  

2.3 Kontaktperson 9 § 4 LSS 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  

2.4 Avlösarservice 9 § 5 LSS 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 

2.5 Korttidsvistelse 9 § 6 LSS 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  
 
Korttidshem och stödfamilj 
Avgift utgår för kost och debiteras halv-/heldygn enligt den årligen beslutade taxan som utgår 
från Konsumentverkets beräknade kostnader. Prisjustering sker från och med det år man fyller 7 
år, respektive 16 år. 
 
Lägervistelse 
Den enskilde betalar en egenavgift för mat samt aktiviteter som fastställs och debiteras av 
lägerverksamheten. Saknas uppgifter om egenavgift debiteras den enskilde avgift enligt den 
årligen beslutade taxan som utgår från Konsumentverkets beräknade kostnader. 

2.6 Korttidstillsyn 9 § 7 LSS 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. Avgift utgår för 
mellanmål de dagar den enskilde vistas i verksamheten. Avgiften utgår från Konsumentverkets 
beräknade kostnader. 

2.7 Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 § 8 LSS 
 
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 
18 år får vård i ett annat hem än det egna. Kommunen får i sådana fall erhålla underhållsbidrag 
för barnet (LSS 20 §). Då inget annat än underhållsbidrag nämns i lagen får inga ytterligare 
avgifter tas ut. 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
 

Sid 3 

 
Det högsta belopp som kommunen kan kräva får inte vara högre än vad som motsvarar det högsta 
underhållsstödet (lagen om underhållsstöd 1996:1030). Avgiften är per månad samt per förälder. 
Även om föräldrarna vill betala en högre ersättning är det inte möjligt. 
 
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader. 
 
Beräkning av underhållsbidrag 
Beräkning av föräldrars inkomst och grundavdrag regleras i 25-27 §§ lagen om underhållsstöd. 
Beräkningsunderlag och beräknad ersättning meddelas respektive förälder.  
 
En omräkning ska ske årligen, och respektive förälder ska underrättas om det nya 
ersättningsbeloppet. Om försörjningsskyldigheten ändras för att fler eller färre barn ska försörjas, 
görs ny omräkning.  
 
Umgängesavdrag 
Om barnet vistas hos förälder mer än 4 hela dygn i följd eller 6 dygn utspridda per kalendermånad 
reduceras underhållsbidraget med 1/30 per helt kalenderdygn. 
 
Ungdom över 18 år 
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader. Om 
ungdomen fortfarande går i gymnasieskolan vid denna tidpunkt är föräldrarna dock är 
försörjningsansvariga för ungdomen. Om ungdomen inte går i skolan torde denne vara berättigad 
till försörjningsstöd. Kommunen tar ut skäliga avgifter av de ungdomar som har hel 
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. Finns inga inkomster får ingen 
avgift tas ut. 
 
Konsumentverkets beräkning av vad ungdomar med egen inkomst ska betala hemma, ska ligga 
till grund för avgiftsuttaget.  

2.8 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 
9 § 9 LSS 

 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 
Hyra  
Den enskilde får ett hyreskontrakt på sin bostad och betalar hyra enligt hyreslagen. Hyran betalas 
i förskott. Hyran avser endast den enskildes privata bostad. Den enskilde bör inte ha några 
kostnader för gemensamma utrymmen eller personalutrymmen, dessa betraktas som del av den 
särskilda service och omvårdnad som ges i anslutning till bostaden.  
 
Kost  
Den enskilde betalar för sin egen kost.  
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
 

Sid 4 

Mat som beställs från socialnämndens verksamhet 
Avgift för kost för den som bor i en bostad enligt LSS 9 § 9 får endast avse kostnaden för råvaror. 
Kommunen får inte, oavsett om det sker inom ramen av kommunens självkostnad, ta ut någon 
avgift för tillhörande kostnader i form av exempelvis transport, utrustning och tillagning.  
 
För mat och fika som serveras inom socialnämndens verksamhet debiteras den enskilde avgift 
enligt socialnämndens årligen beslutade taxa. Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
livsmedel, ska ligga till grund för avgiftsuttaget.  
 
 
Resor 
Om den enskilde åker med i någon av verksamheternas fordon debiteras en egenavgift per 
person. Om den enskilde åker tur och retur debiteras två enkelresor. Oavsett hur många som är i 
fordonet debiteras samtliga samma kostnad. Vid resor längre än 20 mil tur och retur finns 
möjligheten till att dela kostnaden, detta sker då i samråd med enhetschef. 
 

2.9 Daglig verksamhet 9 § 10 LSS 
 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  
 
Kost  
Den enskilde betalar för sin egen mat och fika. För mat och fika som serveras inom 
socialnämndens verksamhet debiteras den enskilde avgift enligt socialnämndens årligen 
beslutade taxa. Konsumentverkets kostnadsberäkning för livsmedel, ska ligga till grund för 
avgiftsuttaget.  
 
 
Habiliteringsersättning 
Den som deltar i daglig verksamhet får habiliteringsersättning.  
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
 

Sid 5 

Bilaga 1 – Beslutade avgifter år 2021 inom LSS 
 
 
Korttidsvistelse 9 § 6 LSS 
 
Korttidshem och stödfamilj 
 
  0-6 år 7-15 år 16 år - 
Matkostnad heldygn 63 kr 84 kr 101 kr 
Matkostnad halvdygn  32 kr 42 kr 51 kr 

 
Egenavgift lägervistelse 
 
Matkostnad per dygn 101 kr 

 
 
Korttidstillsyn 9 § 7 LSS 
 
Matkostnad per dag 21 kr  

 
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 § 8 LSS 
 
  0-10 år 11-14 år 15 år - 
Högsta underhållsstöd 
per månad 1 673 kr 1 823 kr 2 223 kr 

 
Ungdom över 18 år 
 
Hyra 2 270 kr 
Matkostnad 2 920 kr 

 
 
Bostad med särskild service samt daglig verksamhet 9 § 9, 10 LSS 
 
Frukost 17 kr 
Lunch 32 kr 
Mellanmål 11 kr 
Middag 46 kr 
Frukt 5 kr 
Kvällsmat 25 kr 
Kaffe/te per månad 30 kr 
Helkost inkl. lunch 2 750 kr 

Helkost exkl. lunch 2120 kr 
   
Habiliteringsersättning 
per dag 36 kr 
    
Resekostnad per km 1,20 kr 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (3)  

Socialnämnden 
  

2021-10-22 Dnr 2021/70-700 

Emelie Hildingsson 
Enhetschef  
0304-60 18 39 
emelie.hildingsson@tjorn.se 

Skriv beslutsinstans 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Avgift enligt §§ 19-20 Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att 

1. Lyfta förslag om avgifter enligt 19-20 § LSS i enlighet med 
dokument Avgifter LSS med tillhörande bilaga vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 

2. Årlig uppräkning av avgifterna görs enligt index. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har i samband med framtagande av ny Vägledning 
för LSS även insett att det enligt den fastställda avgiftshandboken för 
äldre- och handikappomsorgen inte finns några fastställda avgifter enligt 
avgiftsparagrafer i LSS. De avgifter som tas ut idag av verksamheterna 
för ex måltider är avgifter som räknats ut av verksamheterna själva. 
Kommunen har dock ingen skyldighet att ta ut avgifter, men sett till 
likställighetsprincipen bör avgift dock tas ut där det är möjligt inom båda 
lagrummen, med hänsyn till den enskildes betalningsförmåga. Detta sker 
genom ett formellt överklagningsbart avgiftsbeslut. 
 
När ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än det egna är föräldrar 
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Detta 
är inte en avgift som ska fastställas och inte heller något som kommunen 
väljer att ta ut, utan en lagstadgad skyldighet för föräldrarna att bidra till 
sina barns försörjning. Föräldrarnas skyldighet att bidra till kostnader för 
sina barn bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma 
betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap. 
socialförsäkringsbalken, men får inte överstiga vad som för varje tid 
motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. Vårdnadshavares betalningsförmågan 
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inkomstprövas. Vilka avgifter som Socialförvaltningen kan och ska ta ut 
för de olika insatserna redovisas i dokumentet ”Avgifter LSS”. 

Bilagor 
Avgifter LSS 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Konsekvens 
Ett beslut om att fastställa avgifter inom LSS i enlighet med medföljande 
dokument kommer innebära en ökad rättvisa för de brukare som har 
insatser beviljade idag. Det säkerställer också att de avgifter vi tar ut 
baseras på korrekt underlag. De insatser som kommer påverkas mest vid 
ett fastställande av avgifter inom LSS är korttidsvistelse och 
korttidstillsyn, bostad med särskilt service för barn och ungdomar samt 
stödfamilj.  

Idag vistas sju ungdomar på kommunen korttidstillsyn. Om kommunen 
skulle börja ta ut avgift för måltiderna på korttids för dessa ungdomar 
innebär det en ökad intäkt för kommunen på ca 40.000 kr /år. Och det 
innebär att de föräldrarna som idag inte har någon kostnad för att deras 
barn vistas på korttidstillsyn efter skolans slut kommer behöva börja 
betala för sitt barns mellanmål.  

De som har beslut om stödfamilj behöver idag inte betala någon avgift 
till kommunen. Om föreslagna avgifter skulle beslutas kommer det i 
dagsläget beröra 5-6 familjer som skulle få börja betala avgift. De som 
har korttidsvistelse betalar idag en avgift på 37 kronor för sina måltider 
oavsett om det är hel eller halvdygn som de vistas där. Avgiften för 
heldygn kommer höjas till 101 kr enligt förslaget. Dessa två ändringar 
gemensamt kommer innebär en ökad intäkt till kommunen motsvarande 
53.500 kr/år. Den exakta ökade intäkten går ej att fastställa utan 
inkomstprövning i den enskilda ärendena. 
 
 
När det gäller avgift för bostad med särskild service för barn och 
ungdomar tar de flesta privata utförare betalt för hyra och kost direkt av 
brukaren. Hos några privata utförare ingår dock hyra och kost i 
kommunens kostnader för placeringen, ex vid elevhemsboende. 
Föräldrarnas skyldighet att bidra till sina barns försörjning ska även gälla 
i de fall där kommunen faktureras hela kostnaden. För att skapa rättvisa 
mellan brukare ska förvaltningen börja ta ut en kostnad motsvarande 

146



 

  3 (3)    

2021-10-22 Dnr 2021/70-700 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken även 
vid elevhemsboende. Det skulle i dagsläget innebära en förändring för 
två familjer och en möjlig ökad intäkt för kommunen efter 
inkomstprövning.  

Om socialnämnden beslutar att fastställa föreslagna avgifter enligt 
riktlinjen kan det komma att innebära en ökad intäkt för kommunen på ca 
190 tkr /år. Den faktiska ökade intäkten går ej att fastställa utan 
inkomstprövning i de enskilda ärendena. 

 

Shujaat Normoohamed 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 199 

Återremitterat ärende: Avgifter LSS 

2021/70 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. Lyfta förslag på avgifter enligt 19-20 § LSS i enlighet med 
dokument Avgifter LSS med tillhörande bilaga vidare till 
fullmäktige för beslut. 

2. Årlig uppräkning av avgifterna görs enligt index 

3. Förvaltningen får i uppdrag att på följande socialnämndens 
arbetsutskott redogöra för konsekvenserna för pågående 
placeringar för barn och unga på bostad med särskild 
service 

4. Paragrafen är omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har i samband med framtagande av ny 
Vägledning för LSS även insett att det enligt den fastställda 
avgiftshandboken för äldre- och handikappomsorgen inte finns 
några fastställda avgifter enligt avgiftsparagrafer i LSS. De 
avgifter som tas ut idag av verksamheterna för ex måltider är 
avgifter som räknats ut av verksamheterna själva. Kommunen har 
dock ingen skyldighet att ta ut avgifter, men sett till 
likställighetsprincipen bör avgift dock tas ut där det är möjligt 
inom båda lagrummen, med hänsyn till den enskildes 
betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt 
överklagningsbart avgiftsbeslut. 

När ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än det egna är 
föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader. Detta är inte en avgift som ska fastställas och inte heller 
något som kommunen väljer att ta ut, utan en lagstadgad 
skyldighet för föräldrarna att bidra till sina barns försörjning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Föräldrarnas skyldighet att bidra till kostnader för sina barn 
bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma 
betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap. 
socialförsäkringsbalken, men får inte överstiga vad som för varje 
tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. Vårdnadshavares betalningsförmåga 
inkomstprövas. Vilka avgifter som Socialförvaltningen kan och 
ska ta ut för de olika insatserna redovisas i dokumentet ”Avgifter 
LSS”. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-06-21 § 150 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 § 152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-22 
Avgifter LSS 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att förvaltningen får i uppdrag 
att på följande socialnämndens arbetsutskott redogöra för 
konsekvenserna för pågående placeringar för barn och unga på bostad 
med särskild service.  

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152 

Fastställande av avgift enligt §§ 19-20 Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

2021/218 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 
förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  

2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Sammanfattning 
I samband med framtagande av ny vägledning för LSS har 
socialnämnden beslutat om att lyfta förslag till avgifter enligt 19-
20 § LSS i enlighet med bilaga Avgifter LSS.  

I dagsläget har socialförvaltningen inte tagit ut avgifter trots att de 
enligt lag har rätt att göra det. Kommunen har dock ingen 
skyldighet att ta ut avgifter vare sig enligt SoL eller LSS. Sett till 
likställighetsprincipen bör avgift dock tas ut där det är möjligt 
inom båda lagrummen men med hänsyn till den enskildes 
betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt 
överklagningsbart avgiftsbeslut. Vilka avgifter som 
Socialförvaltningen kan och bör ta ut för de olika insatserna 
framöver redovisas i bifogat dokumentet ”Avgifter LSS”, daterat 
2021-08-18. 

Kommunstyrelseförvaltningen förespråkar att 
ersättningsskyldigheten bestäms på det sätt som föreskrivs i 
socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen och inte begränsa 
det sammanlagda maximala beloppet för båda föräldrarna till 
högst det belopp som en förälder ska betala enligt lag (så som 
beslutades av socialnämnden 2021-06-21). 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-06-21, § 150 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-02 
Avgifter LSS, 2021-08-18 
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2021-06-21 
Beslut socialnämnden 2021-06-21, § 150 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 
förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  

2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 

Revidering av allmän stadga avseende deltagande på 
distans 

2021/344 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
ändringen i allmänna stadgan av vad som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att komplettera förslaget 
till allmänna stadgan med förtydligandet att anmälan för 
distansdeltagande bör ske senast två dagar innan mötesdatum. 

Sammanfattning 
Möjligheten till distansdeltagande i nämnder och styrelse framgår 
av allmänna stadgan. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 
att fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige 
och nämnder utan tidsbegränsning. Nuvarande formulering i 
allmänna stadgan för nämnder och styrelser föreslås revideras för 
att medföra ett mer positivt förhållningssätt gentemot 
distansdeltagande, som ett komplement till fysisk närvaro, vilket 
innebär så kallade hybrid-möten. 

Kommunfullmäktiges presidium har under hösten 2021 
genomfört en dialog med samtliga nämnders presidium, för att 
diskutera erfarenheter och förutsättningar för respektive nämnd 
att fortsatt medföra distansdeltagande. En generell slutsats från 
dialogen var att Tjörns kommun bör eftersträva en positiv syn på 
möjligheten till deltagande på distans, bland annat med hänsyn 
till möjligheterna att inkludera allt fler inom politiken som på 
grund av pendling, familjeangelägenheter eller andra orsaker inte 
har den möjligheten i dagsläget. 

Med anledning av diskussionerna som förekommit, föreslår 
förvaltningen att den allmänna stadgan revideras samt att vissa 
praktiska frågor regleras. Av dialogmötet med presidierna 
framkom att distansdeltagande ej är lämpligt i vissa organ, 
alternativt vid vissa typer av sammanträden, exempelvis i 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

samband med sekretessfrågor eller valärenden. Det bör således 
ske en bedömning, primärt av nämndens ordförande, när 
deltagande på distans kan vara möjligt.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 209 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Allmän stadga för nämnder och styrelser, med föreslagna 
ändringar i röd markering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg att anmälan bör ske 
senast två dagar innan mötesdatum. 

Rolf Persson (M) fd (KD) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag med revidering av sista 
meningen i § 45; I övriga fall avgör ordförande, efter samråd med 
vice ordförande nämndens ledamöter, om närvaro får ske på 
distans. 

Beslutsgång 1 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har valt att bifalla 
arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar därefter om 
kommunstyrelsen önskar bifalla eller avslå Martin Johanssons (-) fd 
(SD) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
förslaget. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen önskar bifalla eller avslå Björn 
Möllers (KD) fd (M) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå förslaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avslå Björn Möllers (KD) fd (M) tilläggsförslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nej-röst för att bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Lars Carlsson (M), Rolf Persson (M) fd (KD), George 
Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Björns Möllers (KD) fd (M) 
tilläggsförslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209 

Revidering av allmän stadga avseende deltagande på 
distans 

2021/344 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ändringen i allmänna 
stadgan av vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att 
förvaltningen, inför kommunstyrelsens behandling, ska förtydliga 
när distansdeltagande ej är lämpligt.  

Sammanfattning 
Möjligheten till distansdeltagande i nämnder och styrelse framgår 
av allmänna stadgan. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 
att fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige 
och nämnder utan tidsbegränsning. Nuvarande formulering i 
allmänna stadgan för nämnder och styrelser föreslås revideras för 
att medföra ett mer positivt förhållningssätt gentemot 
distansdeltagande, som ett komplement till fysisk närvaro, vilket 
innebär så kallade hybrid-möten. 

Kommunfullmäktiges presidium har under hösten 2021 
genomfört en dialog med samtliga nämnders presidium, för att 
diskutera erfarenheter och förutsättningar för respektive nämnd 
att fortsatt medföra distansdeltagande. En generell slutsats från 
dialogen var att Tjörns kommun bör eftersträva en positiv syn på 
möjligheten till deltagande på distans, bland annat med hänsyn 
till möjligheterna att inkludera allt fler inom politiken som på 
grund av pendling, familjeangelägenheter eller andra orsaker inte 
har den möjligheten i dagsläget. 

Med anledning av diskussionerna som förekommit, föreslår 
förvaltningen att den allmänna stadgan revideras samt att vissa 
praktiska frågor regleras. Av dialogmötet med presidierna 
framkom att distansdeltagande ej är lämpligt i vissa organ, 
alternativt vid vissa typer av sammanträden, exempelvis i 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

samband med sekretessfrågor eller valärenden. Det bör således 
ske en bedömning, primärt av nämndens ordförande, när 
deltagande på distans kan vara möjligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Allmän stadga för nämnder och styrelser, med föreslagna 
ändringar i röd markering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling förtydliga när distansdeltagande ej är lämpligt. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-11-09 Dnr 2021/344 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Revidering av allmän stadga avseende deltagande på 
distans 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta ändringen i allmänna stadgan av 
vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Möjligheten till distansdeltagande i nämnder och styrelse framgår av 
allmänna stadgan. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 att 
fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige och 
nämnder utan tidsbegränsning. Nuvarande formulering i allmänna 
stadgan för nämnder och styrelser föreslås revideras för att medföra ett 
mer positivt förhållningssätt gentemot distansdeltagande, som ett 
komplement till fysisk närvaro, vilket innebär så kallade hybrid-möten. 

Kommunfullmäktiges presidium har under hösten 2021 genomfört en 
dialog med samtliga nämnders presidium, för att diskutera erfarenheter 
och förutsättningar för respektive nämnd att fortsatt medföra 
distansdeltagande. En generell slutsats från dialogen var att Tjörns 
kommun bör eftersträva en positiv syn på möjligheten till deltagande 
på distans, bland annat med hänsyn till möjligheterna att inkludera allt 
fler inom politiken som på grund av pendling, familjeangelägenheter 
eller andra orsaker inte har den möjligheten i dagsläget. 

Med anledning av diskussionerna som förekommit, föreslår 
förvaltningen att den allmänna stadgan revideras samt att vissa 
praktiska frågor regleras. Av dialogmötet med presidierna framkom att 
distansdeltagande ej är lämpligt i vissa organ, alternativt vid vissa typer 
av sammanträden, exempelvis i samband med sekretessfrågor eller 
valärenden. Det bör således ske en bedömning, primärt av nämndens 
ordförande, när deltagande på distans kan vara möjligt.  
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 2021-11-09 Dnr 2021/344 

Bilagor 
Allmän stadga för nämnder och styrelser, med föreslagna ändringar i 
röd markering. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Ärendet  
Vid inledningen av Covid-19 pandemin beslutade fullmäktige att 
möjliggöra deltagande på distans i kommunfullmäktige samt nämnder 
och styrelse. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 att fortsätta 
med digitala sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder utan 
tidsbegränsning. Möjligheten till distansdeltagande i nämnder och 
styrelse framgår av allmänna stadgan, där följande formulering 
återfinns: 

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.”    

Kommunfullmäktiges presidium har under hösten 2021 genomfört en 
dialog med samtliga nämnders presidium, för att diskutera erfarenheter 
och förutsättningar för respektive nämnd avseende distansdeltagande. 
En generell slutsats från dialogen var att Tjörns kommun bör 
eftersträva en positiv syn på möjligheten till deltagande på distans, 
bland annat med hänsyn till möjligheterna att inkludera allt fler inom 
politiken, som på grund av pendling eller andra orsaker inte har den 
möjligheten i dagsläget. 

I detta sammanhang kan det även noteras att Regeringen redan 2010 
beslutade att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att 
utreda åtgärder för att utveckla det kommunala beslutsfattandet och 
stärka den kommunala representativa demokratins funktionssätt. I 
utredningen Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) kan man bland 
annat utläsa: 

”I flera undersökningar har det konstaterats att det blir svårare att rekrytera 
till förtroendeuppdrag samtidigt som allt fler hoppar av sina kommunala 
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förtroendeuppdrag. Den grupp där avhoppen är som störst är bland unga 
förtroendevalda. Detta är samma grupp som i störst utsträckning använder 
den modernaste tekniken vad gäller ljud- och bildöverföring.  

Samtidigt går det att konstatera att rörligheten i samhället ökar. Fler personer 
pendlar långa sträckor eller arbetar på en annan ort än bostadsorten. På 
kommunal- och landstingsnivå är den absoluta majoriteten av de 
förtroendevalda fritidspolitiker som ska kombinera sitt uppdrag med annan 
sysselsättning. Av cirka 39 200 förtroendevalda år 2007 var det totalt 1 112 
personer som var hel- eller deltidsarvoderade politiker i kommunerna. De som 
erhöll hel- eller deltidsarvode utgjorde således knappt 3 procent av det totala 
antalet förtroendevalda. I ett sammanhang där det stora flertalet är oavlönade 
fritidspolitiker, allt fler personer pendlar eller periodvis befinner sig på annan 
ort än bostadsorten, rörligheten över gränser ökar och ett ökande antal hoppar 
av sina förtroendeuppdrag finns det skäl att se på hur dessa människors 
deltagande i den kommunala politiken skulle kunna underlättas. 

Möjligen skulle det kunna förenkla att kombinera förtroendeuppdrag med 
annan sysselsättning om möjlighet gavs att närvara genom ljud- och 
bildöverföring vid vissa sammanträden. Det skulle kunna vara så att en sådan 
möjlighet kan ha en positiv effekt och minska avhoppen.” 

Med anledning av diskussionerna som förekommit bland nämndernas 
presidium, föreslår förvaltningen att den allmänna stadgan revideras 
samt att vissa praktiska frågor regleras. Av dialogmötet med 
presidierna framkom att distansdeltagande ej är lämpligt i vissa organ, 
alternativt vid vissa typer av sammanträden, exempelvis i samband 
med sekretessfrågor eller valärenden. Det bör således ske en 
bedömning, primärt av nämndens ordförande, när deltagande på 
distans kan vara möjligt. Föreslaget innebär även att man på förhand 
ska anmäla önskemål om distansdeltagande till nämndsekreterare, för 
att underlätta den praktiska hanteringen.  

Den föreslagna förändringen innebär således att följande text förs in i 
allmänna stadgan och ersätter befintlig under § 45: 

”Nämnden får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. 
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Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta 
till nämndens sekreterare. 

Möjligheten till deltagande på distans ska ske med hänsyn till det aktuella 
sammanträdets förutsättningar. Ordförande avgör, efter samråd med vice 
ordförande, om närvaro får ske på distans.” 

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Allmän stadga för kommunstyrelsen och 
nämnder i Tjörns kommun 

Inledande bestämmelser 

Förhållande till andra författningar 

1 §  
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller för kommunstyrelsen 
och nämnder bestämmelserna i denna stadga. 

2 §  
Om det i lag eller annan statlig eller kommunal författning finns 
bestämmelser som avviker från denna stadga, ska de bestämmelserna 
gälla. 

Tolkning 

3 §  
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden 
av denna stadga. 

Definitioner 

4 §  
Med begreppet nämnd avses i denna stadga kommunstyrelsen och 
kommunens övriga nämnder. Nämnd avser dock inte med andra 
kommuner gemensam nämnd. 

Nämnds verksamhet 

Allmänna bestämmelser 

5 §  
Nämnds verksamhetsområde framgår av reglemente för nämnden, av 
denna stadga eller av annat beslut av kommunfullmäktige. I vissa fall 
framgår nämndens uppgifter av lag eller annan författning. 

6 §  
Nämnd ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de 
frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och 
framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
nämnds verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet och 
verkställa fullmäktiges beslut. 
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Organisation inom verksamhetsområdet 

7 §  
Nämnd ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar 
och andra författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

8 §  
Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag 
av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente om 
personalpolitik. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

9 §  
Nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnd ska fortlöpande redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 
1 i reglemente, 
2 genom finansbemyndigande. 

Nämnd ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. 

Nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 

Samråd 

10 §  
Nämnd ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 

Nämnd bör samråda med föreningar och andra organisationer när dessa 
är särskilt berörda. 

11 §  
Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige eller av 
kommunens övriga myndigheter. 
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Nämnd får infordra yttranden och upplysningar från övriga kommunala 
myndigheter och från av kommunen inrättade råd. 

12 §  
Nämnd svarar för det regionala samarbetet inom nämndens 
ansvarsområden. 

Ekonomisk förvaltning 

13 §  
Nämnd ansvarar för att ta fram nämndens detaljbudget, bokslut över 
föregående år och delår samt i övrigt följa kommunens beslutade 
styrmodell. 

Processbehörighet 

14 §  
Nämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden 
som hör till nämndens verksamhetsområde. 

I kommunstyrelsens reglemente finns särskilda bestämmelser där 
kommunstyrelsen får föra talan. 

Remisser och yttranden  

15 §  
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till en nämnd, har 
nämnden rätt att avge ett yttrande. 

Inkommer från staten eller annan en till kommunen ställd remiss som 
avser verksamheter inom endast en nämnds verksamhetsområde, får 
nämnden avge kommunens yttrande. 

Diarium och arkiv 

16 §  
Nämnd ansvarar för nämndens diarium. 

17 §  
Nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och i Tjörns kommuns arkivreglemente. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

18 §  
Nämnd ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess 
innehåll för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift att 
ansvara för ordningen av de kommunala föreskrifterna. 

Behandling av personuppgifter 

19 §  
Nämnd ansvarar för behandlingen av personuppgifter i nämndens 
verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa. 

Kommunstyrelsens är personuppgiftsansvarig för behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen samt ansvarig för behandlingar i 
fullmäktige och fullmäktigeberedningar. 

20 §  
Personuppgiftsansvarig nämnd fullgör personuppgiftsansvarigs uppgifter 
enligt dataskyddsförordningen (EU) och ansvarar för att nämndens 
(myndighetens) verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen 
(EU) och andra författningar som reglerar behandling av personuppgifter 
i nämndens verksamhet. 

Nämnd ska utse dataskyddsombud. 

Information 

21 §  
Nämnd ansvarar för information till kommunens medlemmar om 
nämndens verksamhet och om sådana förändringar av nämndens 
verksamhet som är av betydelse för respektive medlem. 

Kris, beredskap och säkerhet 

22 §  
Nämnd ansvarar för planering och förberedelse av nämndens säkerhets- 
och krisberedskapsarbete. 

Kommunstyrelsen samordnar kommunens övergripande och strategisk 
arbete i fråga om krisberedskap och säkerhet. 

Krisledningsnämndens ansvar och verksamhet framgår av nämndens 
reglemente. 
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Ledamöter, ersättare, presidium, utskott och 
kommunalråd 

Mandattider 

23 §  
Ledamöterna och ersättarna i nämnd väljs för fyra år, räknat från och 
med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet. 

Kommunfullmäktige får dock med stöd av 6 kap 18 § kommunallagen 
besluta om annan mandattid för kommunstyrelsen. 

Avsägelse av uppdrag 

24 §  
En nämndledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska 
lämna in en skriftlig framställning om att få bli befriad från uppdraget. 
Framställningen ska ställas till fullmäktige. 

25 §  
En utskottsledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska 
lämna in en skriftlig framställning om att få bli befriad från uppdraget. 
Framställningen ska ställas till den nämnd som har valt utskottet. 

Ersättares tjänstgöring 

26 §  
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare 
ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra, efter avslutad paragraf, även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet i nämnden 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen. 
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Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde 

27 §  
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening i sakfrågan antecknad i protokollet. 

Jäv och växeltjänstgöring 

28 §  
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring 
på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan behandlingen av 
ärendet har avslutats. 

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen 
en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 
tjänstgöra endast om den inkallade ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet i nämnden. 

Ordförande 

29 §  
Det åligger ordföranden 
1 att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

styrelsen/nämnden vid behov är beredda,  
4 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i 

styrelsen/nämnden,  
5 bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen 
1 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3 främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt  

4 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall. 

Presidium 

30 §  
Kommunfullmäktige väljer för mandattiden för barn- och 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden bland nämndens 
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice 

168



 

Sida 9 (13) 
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 

 

ordförande. För övriga nämnder väljer kommunfullmäktige en 
ordförande och en eller två vice ordföranden. 

Till ordförande och 1:e vice ordförande utses ledamöter i nämnden som 
företräder partier som ingår i den samverkande politiska majoriteten i 
fullmäktige. Till 2:e vice ordförande utses en ledamot i nämnden som 
företräder ett parti som inte ingår i den samverkande politiska majoriteten 
i fullmäktige. 

En nämnds ordförande och vice ordförandena utgör nämndens presidium. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden 

31 §  
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamoten 
med flest tjänstgöringsår ordförandens uppgifter vid sammanträdet till 
dess att någon ur presidiet anländer. 

I arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun finns 
bestämmelser om villkor för ordförande som på grund av sjukdom eller 
av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid. 

Utskott 

32 §  
Nämnd får inrätta utskott med den mandattid och det antal ledamöter och 
ersättare nämnden bestämmer. 

En nämnd ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en 
ordförande och en eller två vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnd 
över utskottens arbetsformer och nämndens beredning av ärenden. 

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 
annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
ordförandens uppgifter. 

Kommunalråd 

33 §  
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland 
styrelsens ledamöter en ordförande, tillika kommunalråd 
(majoritetsföreträdare) och ett kommunalråd (minoritetsföreträdare).  
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Utöver vad kommunallagen föreskriver om kommunalråd beslutar 
kommunfullmäktige om kommunalråds uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. 

Kommunalråd ska ägna hela sin uppdragstid åt uppdrag för kommunen. 

34 §  
Kommunalråd som företräder kommunstyrelsen får närvara och delta i 
överläggningarna, men inte i besluten i kommunens nämnder och 
styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 

Nämnds arbetsformer 

Tid för sammanträden 

35 §  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska även hållas om ordföranden anser att det behövs. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden 
som ledamöterna önskar få behandlade på sammanträdet. 

36 §  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
Ordföranden ska om möjligt samråda med vice ordförandena innan 
ordföranden bestämmer om tiden för extra sammanträde, inställande av 
ett sammanträde eller flytt av ett sammanträde. 

Om ordföranden bestämmer att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att 
de som har kallats tillställs en underrättelse om förändringen. 

Kallelse 

37 §  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen 
ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 7 dagar 
före sammanträdesdagen. Nämnd får dock besluta att kallelse får skickas 
ut senare men senast 5 dagar före sammanträde. Kallelse ska ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt av till exempel sekretesskäl. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt 
ordförandens bedömning. 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den ledamoten med flest tjänstgöringsår göra detta. 

Närvarorätt 

38 §  
Enligt 34 § har kommunalråd som företräder kommunstyrelsen rätt att 
närvara vid nämnds sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot 
av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning 
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får nämnd medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att 
lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig 
kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats 
delta i överläggningarna.  

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Upprop 

39 §  
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde uppropas samtliga ledamöter och 
ersättare. 

Yrkanden 

40 §  
När nämnd har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden 
fastställer genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller återtas, om inte nämnd enhälligt beslutar att medge 
det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot eller tjänstgörande 
ersättare som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt. 
  

171



 

Sida 12 (13) 
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 

 

Deltagande i beslut 

41 §  
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som avser att avstå från att delta 
i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. En 
ledamot eller tjänstgörande ersättare som inte har gjort en sådan anmälan 
anses ha deltagit i beslutet, om beslutet har fattats med acklamation. 

Omröstning 

42 §  
Omröstningar genomförs så att ledamöterna och de tjänstgörande 
ersättarna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot eller tjänstgörande ersättare 
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot eller tjänstgörande ersättare 
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

Justering av protokoll 

43 §  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerare utses bland 
minoritetspartierna med undantag från de tillfällen då ordförande 
representerar minoritetspartierna. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen 
innan nämnden justerar den. Tidpunkt för justering ska fastställas innan 
sammanträdet avslutas. 

Reservation 

44 §  
Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare har reserverat sig mot ett 
beslut och vill motivera reservationen ska detta göras skriftligen. 

En motivering ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 
motiveringen i stället lämnas till sekreteraren innan nämnden justerar den 
aktuella paragrafen. 
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Deltagande i sammanträde på distans 

45 § 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 

Nämnden får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans bör anmäla detta till 
nämndens sekreterare två dagar innan sammanträdet.

Möjligheten till deltagande på distans ska ske med hänsyn till det aktuella 
sammanträdets förutsättningar. Vid behandling av sekretessbelagda ärenden 
eller uppgifter, samt valärenden som är föremål för sluten omröstning, får 
distansdeltagande ej ske. I övriga fall avgör ordförande, efter samråd med 
vice ordförande, om närvaro får ske på distans.

Offentliga nämndsammanträden 

46 § 
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden med de begränsningar 
som framgår av kommunallagen. Nämnden avgör om nämndens 
sammanträden ska vara öppna helt eller delvis. 

Undertecknande av handlingar 

47 § 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnd ska, om ej 
annat beslutas, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 
vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden 
bestämmer. 

Nämnd får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnd lämnade direktiv underteckna handlingar på nämnds vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses 
därtill. 

Delgivningsmottagare 

48 § 
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, (kommundirektören), 
förvaltningschefen eller annan anställd som nämnd beslutar. 

Sida 13 (13) 
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 

Godkännande av försäljning av mark enligt Policy vid 
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt 
vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag 

2021/309 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
försäljning av del av Myggenäs 12:142 till , i enlighet 
bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens Policy vid försäljning/arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess 
bolag ska kommunfullmäktige besluta om försäljningar av mark i 
hamn- och vattenområden. Tjörns Hamnar AB har inkommit med 
en begäran om att kommunfullmäktige ska godkänna försäljning 
av del av fastigheten Myggenäs 12:142. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 210 
Tjörns Hamnar AB 2021-10-15, § 44 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-03 
Karta över markområde, bilaga 1 
Styrelsebeslut Tjörns Hamnar AB, bilaga 2 
Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottet förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) och Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210 

Godkännande av försäljning av mark enligt Policy vid 
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt 
vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag 

2021/309 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljning av del av 
Myggenäs 12:142 till , i enlighet bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens Policy vid försäljning/arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess 
bolag ska kommunfullmäktige besluta om försäljningar av mark i 
hamn- och vattenområden.  

Tjörns Hamnar AB har inkommit med en begäran om att 
kommunfullmäktige ska godkänna försäljning av del av 
fastigheten Myggenäs 12:142. 

Tidigare beslut 
Tjörns Hamnar AB 2021-10-15, § 44 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-03 
Karta över markområde, bilaga 1 
Styrelsebeslut Tjörns Hamnar AB, bilaga 2 
Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska godkänna försäljning av del av Myggenäs 12:142 till  

, i enlighet bilaga 1. 
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Kommu 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-11-03 Dnr 2021/309-253 

Kommunstyrelsen 

Hans Blomqvist Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Godkännande av försäljning av mark 
enligt Policy vid försäljning/arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns 
kommun och dess bolag 

Sammanfattning 
Enligt kommunens Policy vid försäljning/arrende av mark, fastigheter 
samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag ska 
kommunfullmäktige besluta om försäljningar av mark i hamn- och 
vattenområden.  

Tjörns Hamnar AB har inkommit med en begäran om att 
kommunfullmäktige ska godkänna försäljning av del av fastigheten 
Myggenäs 12:142. 

Tidigare beslut 
Tjörns Hamnar AB 2021-10-15, § 44 

Bilagor 
Karta över markområde, bilaga 1 
Styrelsebeslut Tjörns Hamnar AB, bilaga 2 
Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB, bilaga 3 

Beslutet skickas till 
Tjörns Hamnar AB 

Ärendet  
Tjörns Hamnar AB har inkommit med en begäran om att 
kommunfullmäktige ska godkänna försäljning av del av fastigheten 
Myggenäs 12:142.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-11-03 Dnr 2021/309-253

Fastigheten är belägen inom område som i byggnadsplan är utlagt som 
småbåtshamn.   

Tilltänkt köpare är  som bedriver verksamhet inom 
området båtförsäljning.  

 äger och bedriver sin verksamhet från en fastighet 
som gränsar till det aktuella markområdet. Bolaget önskar förvärva 
markområdet från Tjörns Hamnar AB för att skapa större utrymme för 
sin verksamhet.    

Förvaltningen bedömer att beslutet är av sådan politisk karaktär att 
något förslag till beslut inte lämnas.  

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Kartbilaga förfrågan köp del av Myggenäs 12:142 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-15 

Styrelsemöte nr. 3

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 

Försäljning av mark del av fastigheten Myggenäs 12:142 

2021/22 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att ställa sig positiv till 
försäljning av del av Myggenäs 12:142 till  enligt 
bilaga och hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna 
försäljningen. 

Sammanfattning 
Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan från  om 
att köpa ett markområde som kompletteringsköp till befintlig 
fastighet angränsande till Myggenäs 12:142. Frågan om område är 
ett hamnområde har skickats till kommunkansliet på Tjörns 
kommun. Vi har fått svar att det är ett hamnområde. Därför ska 
ärendet skickas till kommunfullmäktige för beslut om att 
godkänna försäljning av del av Myggenäs12:142. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-08 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-10-08 Dnr 2021/22-  

 

Janina Liljekvist Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 16 
janina.liljekvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556215-6033 
Tjörns Hamnar AB  E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande försäljning del av Myggenäs 12:142 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att 

1. godkänna försäljning av del av Myggenäs 12:142 till  
 enligt bilaga 

2. hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
del av Myggenäs 12:142. 

Sammanfattning 
Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan från  om att 
köpa ett markområde som kompletteringsköp till befintlig fastighet 
angränsande till Myggenäs 12:142. Frågan om område är ett 
hamnområde har skickats till kommunkansliet på Tjörns kommun. Vi 
har fått svar att det är ett hamnområde. Därför ska ärendet skickas till 
kommunfullmäktige för beslut om att godkänna försäljning av del av 
Myggenäs12:142. 

Bilagor 
Kartbila markområde del av Myggenäs 12:142 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Janina Liljekvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 223 

Organisationsförändring avseende integrationsenheten, 
inklusive ramjustering samt revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och socialnämnden 

2020/288 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna organisationsförändringen genom en förflyttning av 
Integrationsenheten från kommunkansliet till 
socialförvaltningen. 

2. Godkänna ramjusteringen för 2022 på 2,1 mkr mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden. 

3. Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen och 
socialnämnden, som träder i kraft 2022-01-01. 

4. En utvärdering av organisationsförändringen ska genomföras 
under 2023. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har sedan 2015 en integrationsenhet som finns 
organisatoriskt placerad under kommunkansliet. Föreslagen 
organisationsförändring innebär att Integrationsenheten flyttar 
från kommunkansliet till socialförvaltningen.  

I linje med integrationsstrategin som antogs 2020 är det 
långsiktiga målet med integrationsarbetet att alla som kan ska 
arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt 
integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra 
framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. 
 
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt 
minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande 
och att bli en del av det svenska samhället. De olika fokusområden 
är: familj, skola, språk och meningsfull fritid. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Integrationsenheten har under åren byggt upp ett bra nätverk 
både externt och internt, där det i dagsläget ska vara ett naturligt 
arbetssätt att arbeta med integrationsfrågorna mellan 
förvaltningarna och även bolag utifrån de fokusområden som 
integrationsstrategin berör.  
 
Minskat inflöde av nyanlända sedan 2015 och minskade externa 
och interna resurser leder till att integrationsenheten behöver 
ändra sin organisation men ändå fortsätta på den goda väg som 
redan är uppbyggd med internt arbete och med externa parter. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 211 
Socialnämnden 2021-10-27, § 223 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Samverkan 
Samverkan har genomförts genom en MBL förhandling  
2021-12-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-25 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-25 
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2021-11-25 
Reglemente för socialnämnden, förslag 2021-11-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att en utvärdering av 
organisationsförändringen ska genomföras under 2023. 

Rolf Persson (M) fd (KD) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (3)  

Kommunstyrelsen 
  

2021-11-25 Dnr 2020/288-001 

Sara Alfredsson 
HR-chef 
0304-60 10 45 
sara.alfredsson@tjorn.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Tjänsteutlåtande - Organisationsförändring 
avseende integrationsenheten, inklusive 
ramjustering samt revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och socialnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna organisationsförändringen genom en förflyttning av 
Integrationsenheten från kommunkansliet till 
socialförvaltningen. 

2. Godkänna ramjusteringen för 2022 på 2,1 mkr mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden. 

3. Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen och 
socialnämnden, som träder i kraft 2022-01-01. 

Sammanfattning 
Den föreslagna förändringen av integrationsenheten är utformad 
utifrån budget, uppdrag och fortsatt långsiktigt arbete med 
utgångspunkt av integrationsstrategin.  

Föreslagen organisationsförändring innebär att 
Integrationsenheten flyttar från kommunkansliet till 
socialförvaltningen.  

Integrationsenhetens beräknade rambudget för 2022 är 2,1 Mkr. 
Antal medarbetare som föreslås flytta över till socialförvaltningen 
motsvarar 2,75 tjänster. 

Vid arbetsutskottets behandling uppdrogs förvaltningen att 
framta förslag till reviderade reglementen, se bilagor. 
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2021-11-25 Dnr 2020/288-001 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 223 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Samverkan 
Samverkan är planerad och organisationsförändringen hanteras 
genom en MBL förhandling den 1 december 2021. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-25 
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2021-11-25 
Reglemente för socialnämnden, förslag 2021-11-25 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Socialförvaltningen 

Ärendet  
Tjörns kommun har sedan 2015 en integrationsenhet som finns 
organisatoriskt placerad under kommunkansliet. Föreslagen 
organisationsförändring innebär att Integrationsenheten flyttar 
från kommunkansliet till socialförvaltningen.  

I linje med integrationsstrategin som antogs 2020 är det 
långsiktiga målet med integrationsarbetet att alla som kan ska 
arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt 
integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra 
framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. 
 
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt 
minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande 
och att bli en del av det svenska samhället. De olika fokusområden 
är: familj, skola, språk och meningsfull fritid. 
 
Integrationsenheten har under åren byggt upp ett bra nätverk 
både externt och internt, där det i dagsläget ska vara ett naturligt 
arbetssätt att arbeta med integrationsfrågorna mellan 
förvaltningarna och även bolag utifrån de fokusområden som 
integrationsstrategin berör.  
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2021-11-25 Dnr 2020/288-001 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Minskat inflöde av nyanlända sedan 2015 och minskade externa 
och interna resurser leder till att integrationsenheten behöver 
ändra sin organisation men ändå fortsätta på den goda väg som 
redan är uppbyggd med internt arbete och med externa parter. 

Konsekvens 
Viss övertalighet förväntas där förvaltningen räknar med att 
kunna erbjuda omplacering till annat arbete inom kommunen. 

 

 

Evike Sandor 
Kommundirektör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211 

Organisationsförändring avseende integrationsenheten, 
inklusive ramjustering 

2020/288 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna organisationsförändringen genom en förflyttning av 
Integrationsenheten från kommunkansliet till 
socialförvaltningen. 

2. Godkänna ramjusteringen för 2022 på 2,1 mkr mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra 
förvaltningen att inför kommunstyrelsens behandling framta 
förslag på reviderade reglementen för kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har sedan 2015 en integrationsenhet som finns 
organisatoriskt placerad under kommunkansliet. Föreslagen 
organisationsförändring innebär att Integrationsenheten flyttar 
från kommunkansliet till socialförvaltningen.  

I linje med integrationsstrategin som antogs 2020 är det 
långsiktiga målet med integrationsarbetet att alla som kan ska 
arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt 
integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra 
framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. 
 
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt 
minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande 
och att bli en del av det svenska samhället. De olika fokusområden 
är: familj, skola, språk och meningsfull fritid. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Integrationsenheten har under åren byggt upp ett bra nätverk 
både externt och internt, där det i dagsläget ska vara ett naturligt 
arbetssätt att arbeta med integrationsfrågorna mellan 
förvaltningarna och även bolag utifrån de fokusområden som 
integrationsstrategin berör.  
 
Minskat inflöde av nyanlända sedan 2015 och minskade externa 
och interna resurser leder till att integrationsenheten behöver 
ändra sin organisation men ändå fortsätta på den goda väg som 
redan är uppbyggd med internt arbete och med externa parter. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 223 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Samverkan 
Samverkan är planerad och organisationsförändringen hanteras 
genom en MBL förhandling den 1 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att förvaltningen uppdras att 
inför kommunstyrelsens behandling framta förslag på reviderade 
reglementen för kommunstyrelsen och socialnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 223 

Remiss avseende organisationsförändring av 
integrationsenheten 

2021/199 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

1. Stödja förslaget om organisationsförändring gällande 
integrationsenheten till socialnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till 
organisationsförändring av integrationsenheten. Socialnämnden har 
inget att erinra mot förslaget. Det är dock viktigt att klargöra vart 
uppdraget för de strategiska frågorna hör hemma utifrån Tjörns 
integrationsstrategi. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet 
senast den 4 november 2021 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21 § 185 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-25 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-10-25 Dnr  -  

Socialnämnden 

Per Åkerman Klicka här för att ange text. 
Verksamhetskoordinator 
Telefon 
per.akerman@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss avseende organisationsförändring av 
integrationsenheten, Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

1. Stödja förslaget om organisationsförändring gällande 
integrationsenheten till socialnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till 
organisationsförändring av integrationsenheten. Socialnämnden har 
inget att erinra mot förslaget. Det är dock viktigt att klargöra vart 
uppdraget för de strategiska frågorna hör hemma utifrån Tjörns 
integrationsstrategi. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet 
senast den 4 november 2021 
 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21 § 185 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
 
Shujaat Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 

Beslut om remiss avseende organisationsförändring av 
integrationsenheten - omedelbar justering 

2020/288 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Remittera förslag om organisationsförändring gällande 
integrationsenheten till socialnämnden. 

2. Remissvar ska inkomma till kommunkansliet senast  
2021-11-04. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har sen 2015 en integrationsenhet som finns 
under kommunstyrelseförvaltningen. 

I linje med integrationsstrategin som antogs 2020 är det 
långsiktiga målet med integrationsarbetet att alla som kan ska 
arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt 
integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra 
framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. 
 
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt 
minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande 
och att bli en del av det svenska samhället. De olika fokusområden 
är: familj, skola, språk och meningsfull fritid. 
 
Integrationsenheten har under åren byggt upp ett bra nätverk 
både externt och internt, där det i dagsläget ska vara ett naturligt 
arbetssätt att arbeta med integrationsfrågorna mellan 
förvaltningarna och även bolag utifrån de fokusområden som 
integrationsstrategin berör.  
 
Minskat inflöde av nyanlända och minskade externa och interna 
resurser leder till att integrationsenheten behöver ändra sin 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

organisation men ändå fortsätta på den goda väg som redan är 
uppbyggd med internt arbete och med externa parter. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Samverkan 
Samverkan är planerad: 
CSG för information parallellt med remiss till socialnämnden och 
beslut i samverkan (CSG) och information till FSG tas innan beslut 
i KSAU 2021-11-18. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Socialnämnden 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

 

15. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om 
kommunfullmäktige inte har beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör 
kommunstyrelsen hur de ärenden som kommunfullmäktige ska 
handlägga ska beredas. 

 

7 § Kommunstyrelsen har som uppgift att ansvara för och samordna: 

1. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
samt utvecklingen av strategiskt viktiga områden, 

2. mark- och exploateringsfrågor,  

3. fastighetsbildningsfrågor, fastighetsöverlåtelser samt kommunens 
rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare inklusive ansvar 
för vattenområden, 

4. mätnings- och karteringsverksamhet, 

5. miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, 
jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,  

6. natur- och vattenvårdsfrågor, 

7. bostadsförsörjningsfrågor,  

8. kommunens strategiska lokalförsörjningsfrågor,  

9. energifrågor inklusive frågor om energihushållning, 

10. civil beredskap, 

11. statistik och samhällsanalys, 

12. utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala 
informationsverksamhet, 

13. kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället), 

14. utveckling av kvalitetssystem, 

15. trafikförsörjning och infrastruktur, 

16. utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott 
företagsklimat, 

17. regionalt, nationellt och internationellt arbete, 

18. kommunens varumärke och attraktivitet. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Allmänna bestämmelser 
 
1 § Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för styrelser och nämnder 
och i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  

Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden 
av detta reglemente. 

Kommunstyrelsen bestämmer om rättigheter och skyldigheter för 
kommunen i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder 
kommunen som part.  

Kommunstyrelsen utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn 
över sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden själv bedriver.  

 

Tillämpliga författningar 
 

2 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt: 
- kommunallagen (2017:725) 
- lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
- lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
- lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
- lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna  
- lagen (1976:580) om medbestämmanderätt i arbetslivet 
- arbetsmiljölagen (1977:1160) 
- jordabalken (1970:994) 
- fastighetsbildningslagen (1970:988) 
- anläggningslagen (1973:1149) 
- säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
- lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
- lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
- lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller 
krigsfara m.m. 

- hemvärnsförordningen (1997:146) 
- lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 
- arkivlagen (1990:782) 

samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar.  
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Sammansättning 
 
3 § Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som 
kommunfullmäktige har beslutat. 

 

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
 

4 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
gemensam nämnds verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen 
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva 
en samordnad styrning samt leda arbetet med att ta fram 
kommunövergripande styrdokument (styrfunktion). 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning genom att i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen. Styrelsen ska återrapportera 
till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som anges i detta reglemente 
jämte sådana uppgifter som inte har lagts på annan nämnd (särskilda 
uppgifter). Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter, 
samt annan författning. 

Ledningsfunktion och styrfunktion 
 
5 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan 
nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.  

Kommunstyrelsen har befogenhet att tolka innebörden av respektive 
nämnds reglemente. 
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Övergripande uppgifter och ansvarsområden 
 
6 § Kommunstyrelsen ska: 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan 
nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensam nämnds 
beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 
kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i 
kommunen, 

5. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen 
följs, 

6. ha hand om kommunens övergripande 
verksamhetsstödjande system och digitala verktyg, 

7. anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för 
kommundirektör, 

8.  anställa förvaltningschefer, 

9. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra 
myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens 
system för intern kontroll och styrmodell i enlighet med vad 
kommunfullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och 
förvaltningschefer samt med företrädare för kommunens 
bolag, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för 
sådana kommunala angelägenheter som genom avtal har 
lämnats över till privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen, 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

15. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om 
kommunfullmäktige inte har beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör 
kommunstyrelsen hur de ärenden som kommunfullmäktige ska 
handlägga ska beredas. 

 

7 § Kommunstyrelsen har som uppgift att ansvara för och samordna: 

1. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
samt utvecklingen av strategiskt viktiga områden, 

2. mark- och exploateringsfrågor,  

3. fastighetsbildningsfrågor, fastighetsöverlåtelser samt kommunens 
rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare inklusive ansvar 
för vattenområden, 

4. mätnings- och karteringsverksamhet, 

5. miljö-, klimat-, mångfalds-, diskriminerings-, jämställdhets-, 
demokrati- och folkhälsofrågor,  

6. natur- och vattenvårdsfrågor, 

7. bostadsförsörjningsfrågor,  

8. kommunens strategiska lokalförsörjningsfrågor,  

9. energifrågor inklusive frågor om energihushållning, 

10. civil beredskap, 

11. statistik och samhällsanalys, 

12. utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala 
informationsverksamhet, 

13. kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället), 

14. utveckling av kvalitetssystem, 

15. trafikförsörjning och infrastruktur, 

16. utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott 
företagsklimat, 

17. regionalt, nationellt och internationellt arbete, 

18. kommunens varumärke och attraktivitet. 
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Kommunala bolag 
 
8 § Kommunstyrelsen ska: 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 

2. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
bolagsledningarna/stiftelseledningarna, 

3. utöva uppsiktsplikt i kommunens hel- och delägda aktiebolag 
genom prövning i beslut årligen senast den 30 november,  

4. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag 
och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i.  

I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska 
föreningar i begreppet bolag. 

 

Kommunal samverkan 
 

9 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i sådana kommunalförbund och gemensamma nämnder som 
kommunen är medlem i.  

9 b § Har kommunen till ett kommunalförbund överlämnat skötseln av 
kommunala angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är 
kommunalförbundet på grund av lag eller annan författning förhindrad att 
fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar kommunstyrelsen för denna 
uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat annat. Ankommer det 
på kommunfullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen bereda 
ärendet. 

 

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
10 § Kommunstyrelsen ska: 
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1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de 
riktlinjer/föreskrifter som kommunfullmäktige meddelar för 
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bl.a. att  

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa 
egendom som kommunstyrelsen förfogar över, 

b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är 
tillgodosett, 

c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke 
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i 
donation som förvaltas av den nämnden, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovisning, 

6. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,  

7. lämna bidrag till stiftelser, organisationer, EU-projekt, 
evenemang, aktiviteter och liknande inom ramen för den 
kommunala kompetensen, och 

8. ansvara för inköp och upphandling som berör fler än en nämnd. 

 

Personalpolitik 
 
11 § Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare för hela den 
kommunala organisationen och har därvid bland annat att: 

1. ansvara övergripande för kommunens personal- och lönepolitik,  

2. fastställa riktlinjer för kommunens arbetsmiljöarbete samt ansvara 
för arbetsmiljön inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 
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3. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare, 

4. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om 
förhandlingsrätt vad gäller 11-14 §§ och 38 §§ lagen om 
medbestämmanderätt i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden,  

5. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, 

6. besluta om stridsåtgärd, 

7. lämna uppdrag till en sammanslutning av kommuner med uppgift 
att tillvarata intressen som arbetsgivare enligt 6 kap 3 § lagen om 
vissa kommunala befogenheter,  

 

Delegering från fullmäktige 
 
12 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de 
riktlinjer/föreskrifter som kommunfullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden 
inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av 
kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. besluta om extern finansiering genom bidrag eller annat stöd i 
ärende som inte ankommer på annan nämnd,   

4. arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som 
tillhör kommunen,  

5. köp, försäljning, byte eller annan överlåtelse av fast egendom, 
som tillhör kommunen upp till ett belopp av 10 000 000 kr, inom 
av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer och villkor i övrigt.  

6. fastighetsreglering av fast egendom som tillhör kommunen, inom 
av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer och villkor i övrigt,  

7. inlösen av fast egendom med stöd av plan- och bygglagen,  

8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, 
med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

nedskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
annat avtal, 

9. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen, 

10. avge yttrande i ärenden inom ramen för kommunstyrelsens 
kompetens.  

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 
kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när 
tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet. 

 

Uppföljningsfunktion 
 

13 § Kommunstyrelsen ska: 

1. övervaka att av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer 
för verksamheten, styrmodell och kvalitetskrav samt ekonomi 
följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts 
kostnadseffektivt och i enlighet med gällande författning, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. årligen rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt kommunallagen eller enligt annan 
författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet 
med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda program, 

7. halvårsvis lämna redovisning till kommunfullmäktige över 
beredning av motioner som har väckts i kommunfullmäktige och 
som inte slutligt har handlagts av kommunfullmäktige. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Särskilda uppgifter 
Processbehörighet 
14 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens 
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund 
av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller 
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges 
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

 

Krisberedskap, civilförsvar och krig 
15 § Kommunstyrelsen ansvarar för uppsikt över krisledningsnämnden. 
Krisledningsnämnden ska fullgöra lagstadgade uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid.   

Krisledningsnämnden utgörs av de ledamöter som fullmäktige utser, 
vanligtvis kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet och de åtgärder som 
kommunen ska vidta vid höjd beredskap inom ramen för landets 
totalförsvar.  

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter under krig eller krigsfara.  

Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd. 

Kommunstyrelsen ansvarar inte för att avge yttranden enligt 5 § 
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till 
hemvärnet, detta ankommer på socialnämnden. 

 

Arbetslöshetsnämnd 
16 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd i kommunen.  
 

Arkivmyndighet 
17 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen. 

  

Namngivning  
18 § Kommunstyrelsen beslutar om vägnamn i kommunens tätorter och 
på landsbygden efter samråd med berörda intressenter. 

 

Anslagstavla och webbplats 
19 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för och samordnar innehållet i kommunens 
externa och interna webbplats.  

 

Kommunala föreskrifter 
20 § Kommunstyrelsen ansvarar för att gällande kommunala föreskrifter 
finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. 
Kommunstyrelsen ansvarar för ordningen av kommunens föreskrifter.  
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Reglemente för socialnämnden 

 

Särskilda uppgifter 

Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 

5 § 
Socialnämnden ansvarar för Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor. 

Arbetsmarknadsenhet 

6 § 
Socialnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Konsument-, budget och skuldrådgivning 

7 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
inom konsument-, budget och skuldrådgivning. 

Socialt andrahandskontrakt 

8 § 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet avseende socialt 
andrahandskontrakt. 

Ensamkommande barnMottagande av asylsökande m.fl. 

9 § 
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter för ensamkommande 
barn. Socialnämnden ansvarar inte för integrationsfrågor, dessa 
ankommer på kommunstyrelsen. 

9 a § 

Socialnämnden ansvarar för integrationsfrågor inom nämndens 
ansvarsområde. 

Alkohol, tobak och liknande produkter  

10 § 
Socialnämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet 
avseende alkohol samt tobak och liknande produkter. Socialnämnden 
ansvarar inte för tillsyn av rökfria miljöer, dessa ankommer på 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Automatspel och lotteri 

11 § 
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Sida 3 (5) 
Reglemente för socialnämnden 

Reglemente för socialnämnden 

Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för kommunstyrelsen och 
nämnder och i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka 
innebörden av detta reglemente. 

Tillämpliga författningar 
2 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt: 
- socialtjänstlagen (2001:453), 
- lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
- lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
- lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
- hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
- föräldrabalken (1949:381), 
- alkohollagen (2010:1622), 
- lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 
- spellagen (2018:1138), 
- lag (1982:636) om anordnande av automatspel, 
- hemvärnsförordningen (1997:146), 
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar. 

Sammansättning 
3 § 
Socialnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som 
kommunfullmäktige har beslutat. 

Verksamhetsområde 

Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård 
4 § 
Socialnämnden ansvarar för: 
a) omsorg av äldre, 
b) individ- och familjeomsorg, 
c) familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet, 
d) hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer och i det egna 

hemmet, 
e) omsorg av personer med funktionsnedsättning. 
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Sida 4 (5) 
Reglemente för socialnämnden 

Särskilda uppgifter 

Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
5 § 
Socialnämnden ansvarar för Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor. 

Arbetsmarknadsenhet 
6 § 
Socialnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Konsument-, budget och skuldrådgivning 
7 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
inom konsument-, budget och skuldrådgivning. 

Socialt andrahandskontrakt 
8 § 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet avseende socialt 
andrahandskontrakt. 

Mottagande av asylsökande m.fl. 
9 § 
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter för ensamkommande 
barn.  

9 a § 
Socialnämnden ansvarar för integrationsfrågor inom nämndens 
ansvarsområde. 

Alkohol, tobak och liknande produkter  
10 § 
Socialnämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet 
avseende alkohol samt tobak och liknande produkter. Socialnämnden 
ansvarar inte för tillsyn av rökfria miljöer, dessa ankommer på 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Automatspel och lotteri 
11 § 
Socialnämnden är remissinstans vad gäller automatspel och fullgör 
uppgifter enligt spellagen. Socialnämnden ansvarar inte för 
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Sida 5 (5) 
Reglemente för socialnämnden 

tillståndsgivning för försäljning av lotter m.m. inom föreningslivet, detta 
ankommer på kultur- och fritidsnämnden. 

Bidrag till föreningar och organisationer 
12 § 
Socialnämnden beslutar om bidrag till föreningar och organisationer som 
bedriver upplysnings-, stöd- och rådgivningsverksamhet inom nämndens 
ansvarsområde. 

Yttranden enligt hemvärnsförordningen 
12 a § 
Socialnämnden ansvarar för att avge yttranden enligt 5 § 
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till 
hemvärnet. 

Socialnämnden ansvarar inte för att utse ledamot i ett hemvärnsråd som 
organiseras inom kommunen, detta ankommer på kommunstyrelsen. 

Delegering från fullmäktige 
13 § 
Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden: 
a) fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i fall 

där de taxor som har antagits av kommunfullmäktige ska justeras vid 
förändring i prisbasbelopp och/eller index, 

b) fastställa avgifter för familjerådgivning, 
c) teckna kommunal borgen i biståndsärenden upp till en summa av ett 

och ett halvt prisbasbelopp per år. 
14 § 
Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur nämnden 
fullgör delegering enligt detta reglemente.  

Samverkan  
15 § 
Socialnämnden ska samverka med barn- och utbildningsnämnden 
inklusive skolhälsovården. 

Socialnämnden ska samverka med kultur- och fritidsnämnden. 

Socialnämnden ska samverka med rådet för hälsa och hållbar utveckling. 

Socialnämnden ska medverka i kommunens översiktliga fysiska 
planering samt miljö- och bostadsförsörjningsfrågor.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 224 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg, kvartal 3 2021 

2021/341 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till 
protokollet att information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när verkställigheten 
avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-19 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-09 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-10-18. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 212 
Socialnämnden 2021-10-27, § 208 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg, kvartal 3 2021 

2021/341 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att 
information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när verkställigheten 
avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-19 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-29 

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-10-18. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 208 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-11-09 Dnr 2021/341-759 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 3 
2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anteckna till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när verkställigheten 
avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, beslutsdatum 
2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, beslutsdatum 
2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, beslutsdatum 
2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, beslutsdatum 
2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, beslutsdatum 
2021-05-19 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-11-09 Dnr 2021/341-759

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, beslutsdatum 
2021-06-09 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, beslutsdatum 
2021-06-29 

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-10-18. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 208 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-18 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 3 2021 

2021/63 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats.  

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när 
verkställigheten avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-19 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-09 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-18 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-10-18 Dnr 2021/63-700 

Socialnämnden 

Emma Dolonius Socialnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 73 
emma.dolonius@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, kvartal 3 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten 
lämnats.  

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när verkställigheten 
avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-19 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-09 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-10-18 Dnr 2021/63-700

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-29 

 

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer  

Ärendet  
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, 
senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och 
omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt 
beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma 
gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller 
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften 
tillfaller staten. 

Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är  

- Gällande kontaktperson enligt LSS beslutsdatum 2021-04-30: 
Erbjudande om kontaktperson har lämnats i augusti men den 
föreslagna kontaktpersonen och den enskilde har ännu inte 
träffats på grund av sjukdom och avvaktan med att boka in träff.   

- Gällande kontaktperson enligt LSS avbrott av verkställigheten 
2021-06-22: Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
01-06: Den enskilde har erbjudits plats men tackat nej. 

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
04-01: Den enskilde har tackat nej till erbjudande, vill till 
specifikt boende i kommunen. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-10-18 Dnr 2021/63-700

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
04-13: Den enskilde har tackat nej till erbjudande, vill till 
specifikt boende i kommunen.  

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
05-14: Den enskilde har 2021-09-08 erbjudits plats och tackat ja.  

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
05-19: Ledig bostad saknas.  

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
06-09: Ledig bostad saknas.  

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2021-
06-29: Ledig bostad saknas.  

 

  

 
 
 
 
Shujaat Noormohamed  
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 225 

Beslut om ny budget- och uppföljningsprocess i Tjörns 
kommun 

2021/294 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna Budget– och uppföljningsprocess i Tjörns kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att tydliggöra att även 
arbetsutskottets ersättare ska inkluderas i budgetberedningen, 
samt att gruppledarna från de partier i kommunfullmäktige som 
inte finns representerade i KSAU, bjuds in. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun. Förslaget har tagits fram 
då det framkommit kritik både från politik och tjänstepersoner av 
den nuvarande budgetprocessen. Syftet med förändringen är att 
skapa en tydligare process och bättre planeringsförutsättningar. 
Processen förväntas också leda till större transparens och dialog 
samt en fokusförflyttning från krav på nya resurser till den totala 
budgetramen. I framtagandet har en omvärldsorientering gjorts 
och kontakt tagits med närliggande kommuner som har en 
liknande nämndstruktur. Även uppföljningsprocessen har 
förändrats för att skapa större utrymme till analys och 
prognosarbete. I arbetet har även budgetuppdraget om att införa 
nollbasbudgetering beaktats. Nollbasbudgetering föreslås inte att 
tillämpas. Däremot bedöms modellens intention om 
decentralisering och förankring att uppnås i kommunens antagna 
styrmodell.  

Nuvarande budget- och uppföljningsprocess beslutades av 
kommunfullmäktige 2015-01-29 §9. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 184 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
Sammanställning av remissvar - Förslag ny budget- och 
uppföljningsprocess 
Förslag Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl 17:05-17:15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att även arbetsutskottets ersättare ska 
inkluderas i budgetberedningen, samt att gruppledarna från de partier i 
kommunfullmäktige som inte finns representerade i KSAU, bjuds in. 

Gert Kjellberg (TP), Martin Johansson (-) fd (SD), George Strömbom (C) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Rolf Perssons (M) fd (KD) 
förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för att se om man kan uppnå större samstämmighet inom 
politiken. 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Rosalie Sanyangs 
(S) förslag. 

Omröstningsresultat 
7 Ja röster, Lars Carlsson (M), Rolf Persson (M) fd (KD), George 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

4 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Björn Möller (KD) fd (M). 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 2 
Då endast ett förslag föreligger finner ordförande att kommunstyrelsen 
valt att besluta i enlighet med Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Undertecknad anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra 
varför vi ville återremittera detta ärende.  

Vi vill självfallet konstruktivt bidra till att förbättra budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun. Därför har våra två partier också 
inkommit med remissvar på det nu liggande förslaget. 

Dessa remissvar har inte i vårt tycke inte beaktats i tillräcklig grad för 
att förslaget verkligen skall kunna innebära en förbättring och inte bara 
en förändring. 

Under det pågående mötet framkom också nya yrkande från partier 
som antingen inte haft något att tillföra i remissbehandlingen eller inte 
ens lämnat in något remissvar.  

För oss är det viktigt att en ny budget- och uppföljningsprocess i Tjörns 
kommun säkerställer möjlighet för fler till en ökad demokratisk 
delaktighet. Samtidigt får inte uppföljning och styrning av ekonomin 
försämras. Då vi inte är säkra på att det liggande förslaget uppfyller 
dessa krav vill vi återremittera det för att både förtydliga och förbättra 
innehållet. 

Rosalie Sanyang (Socialdemokraterna) 

Rikard Larsson (Socialdemokraterna) 

Björn Möller (Kristdemokraterna) 

Magne Hallberg (Kristdemokraterna) 

Benny Halldin (Socialdemokraterna) 

Anette Johanessen (Socialdemokraterna)” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jeanette Lagervall (V) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”att partiet själv utser lämplig ledamot för arbete med budgetberedning 
och som nödvändigtvis inte behöver vara en gruppledare.” 
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 2021-10-13 Dnr 2021/294-041 

Kommunstyrelsen 

Carolina Färdig Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Budget– och uppföljningsprocess i 
Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna Budget– och uppföljningsprocess i 
Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun. Förslaget har tagits fram då det 
framkommit kritik både från politik och tjänstepersoner av den 
nuvarande budgetprocessen. Syftet med förändringen är att skapa en 
tydligare process och bättre planeringsförutsättningar. Processen 
förväntas också leda till större transparens och dialog samt en 
fokusförflyttning från krav på nya resurser till den totala budgetramen. 
I framtagandet har en omvärldsorientering gjorts och kontakt tagits 
med närliggande kommuner som har en liknande nämndstruktur. 
Även uppföljningsprocessen har förändrats för att skapa större 
utrymme till analys och prognosarbete. I arbetet har även 
budgetuppdraget om att införa nollbasbudgetering beaktats. 
Nollbasbudgetering föreslås inte att tillämpas. Däremot bedöms 
modellens intention om decentralisering och förankring att uppnås i 
kommunens antagna styrmodell.  

Nuvarande budget- och uppföljningsprocess beslutades av 
kommunfullmäktige 2015-01-29 §9. 

Bilagor 
Förslag Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-10-13 Dnr 2021/294-041

Evike Sandor 
Kommundirektör
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 2021-11-25 Dnr 2021/294-041 

Kommunstyrelsen 

  

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Sammanställning av remissvar - Förslag ny budget- 
och uppföljningsprocess 

Sammanfattning 
Sammanställning av de remissvar som inkommit avseende förslag till 
ny budget – och uppföljningsprocess. 

Liberalerna (L) – inget att erinra mot upprättat förslag. 

Miljöpartiet (MP)– inga invändningar på förlaget. 

Centerpartiet (C) – inga kommentarer på förslaget, det ser bra ut. 

Socialdemokraterna (S) – se synpunkter nedan 

Kristdemokraterna (KD)- se synpunkter nedan 

 

2. Budgetprocess 

Synpunkt S -Vi menar att syftet också måste vara: ökad demokratisk 
delaktighet och bättre politisk styrning av process, mål, styrmodell, 
budget och uppföljning såväl i KS som i nämnder, styrelser och KF. 
Inför nästa mandatperiod bör också Styrmodellen analyseras / 
ifrågasättas. 

Punkt 2.1 Budgetberedning 

Synpunkt KD – Representant från respektive parti. Partierna utser själva. 

Synpunkt S -När vi ska tillsätta Budgetberedning måste vi ha i åtanke att 
politiken just nu är onormalt rörig.  Att som vid andra tillfällen eller i 
andra kommuner utgå ifrån ordinarie ledamöter, presidier och 
gruppledare, kan leda fel nu på Tjörn. Det är en god tanke att alla 
partier ska ha insyn, även om det är KSAU som är ansvarig för 
budgetprocessen. Men det skulle just nu vara bättre att KS tillsätter 
beredningsgrupp utifrån nomineringar från partierna på en person per 
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parti. Den största ledande partikonstellationen och den största 
oppositionsgruppen borde få utse ytterligare en var, eftersom de 
representerar flest KF-ledamöter och det i praktiken är representanter 
från dessa två grupper som förväntas göra det största jobbet, dvs inte 
bara ha en insyns- och dialogplatsplats. Det skulle bli en grupp på 11 
personer (förslaget är 10) ingen stor skillnad i antal men bättre i kvalité 
och förankring. 

Förvaltningens kommentar: Tanken med förslaget att KSAU skulle utgöra 
budgetberedning var att knyta budgetprocessen till den politiska 
styrningen. KSAU är redan idag beredande organ till kommunstyrelsen 
som ansvarar för budgetprocessen. En viktig utgångpunkt var att alla 
partier skulle få samma information och därmed vara representerade. 
Detta innebär att även gruppledare från de partier som inte finns 
representerade i KSAU föreslås ingå i budgetberedningen. Förslaget 
innebär att budgetberedningen utgörs av en mindre grupp än idag 
vilket förväntas bidra till en bättre dialog. 

Punkt 2.2 Budgetuppstart 

Synpunkt S - Diskussion utifrån underlag till kommande Budgetdirektiv 
Bb och KLK 

Förvaltningens kommentar: Budgetuppstarten behandlar flera punkter 
som ingår i budgetdirektivet. 

Punkt 2.3 Budgetdirektiv 

Synpunkt S -Beslutas i KS efter att det varit i KSAU jan- februari 

Förvaltningens kommentar: Komplettering görs med KSAU i texten. 

Punkt 2.4 Budgetdialog 

Synpunkt S -Vad betyder i samband med?  är det efter beslut i KS? 
Skulle det kunna vara före eller mellan KSAU och KS vore det nog bra! 

Förvaltningens kommentar: Budgetdialogen bör ligga innan KSAU 
bereder beslut om budgetdirektiv. 
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Punkt 2.5 Nämndens yttrande 

Synpunkt S - Nämndförvaltningarnas yttrande senast mars (det ska väl 
inte vara ett politiskt yttrande här?) 
(viktigt att detta kommer senast mars, annars får vi svårt att hinna ta 
hänsyn till detta i vårt förankringsarbete i partiet/ partierna. ) 

Synpunkt KD - ”Förvaltningens yttrande” Underlaget ska inte vara ett 
politiskt beslut, därför ska förvaltningarna ta fram underlag. 

Förvaltningens kommentar: Nämndens yttrande behöver vara 
budgetberedningen tillhanda innan nämnddialoger för förberedelse av 
eventuella frågeställningar till nämnderna. Förslaget innebär att 
förvaltningarna tar fram underlag och att dessa behandlas politiskt i 
nämnd/nämnds presidium innan de lämnas över till 
budgetberedningen. Detta för att få en politisk förankring i yttrandet 
och skapa ytterligare transparens i budgetprocessen. För att nämnden 
ska bli delaktig i budgetarbetet är det viktigt att förvaltning och nämnd 
för en dialog. I den omvärldsanalys som vi gjort med andra kommuner 
har det framkommit att nämndialogen varit betydelsefull vilket gjort att 
vi föreslagit denna struktur. 

Punkt 2.6 Nämnddialog 

Synpunkt KD - Kan vara nämndsdialog men det ska vara förvaltningen 
som gett underlaget såsom det varit tidigare. 

Förvaltningens kommentar: Se kommentar ovan. 

Punkt 2.7 Budgetdialog 

Synpunkt S - april-maj? (så fort det kommer) 

Förvaltningens kommentar: Avsikten är att denna dialog genomförs så 
snart SKRs prognos publicerats och därefter bearbetats av 
ekonomiavdelningen. 

Punkt 2.8 Budgetbeslut 

Synpunkt S - Här bör vi förtydliga att det måste vara en ambition att 
varje år besluta om budget i juni och inte vänta till november, (förutom 
i valår) eftersom det försvårar att få till en förankrad process för 
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detaljbudget i nämnder och styrelser innan årsskiftet. (så som det är 
skrivet nu ser det felaktigt ut som om budgetbeslutet ska tas två ggr. En 
gång i juni och en gång i nov/dec. ) 

Synpunkt KD - ”Om budget inte beslutats i juni beslutar 
kommunfullmäktige senast i november månad om särskilda skäl finns 
senast innan december månades utgång.” Föreslagen formulering låter 
som om beslut om budget tas två gånger. 

Förvaltningens kommentar: Sista meningen syftar till att tydliggöra vad 
kommunallagen säger, denna mening kan strykas.  

Punkt 2.9 Skattesats 

Synpunkt KD - I enlighet med ovan bör formuleringen vara att 
skattesatsen fastställs i samband med budgetbeslut, dock senast i 
november månad? 

Förvaltningens kommentar: Sista meningen syftar till att tydliggöra vad 
kommunallagen säger, denna mening kan strykas.  

3. Uppföljningsprocess 

Synpunkt S - Till uppföljningarna i KF, av mål och budget bör också 
läggas uppföljning av hur fattade beslut i KF genomförts eller hanterats. 

Förvaltningens kommentar: Delen som avser uppföljning av beslut av 
annan karaktär än budgetuppföljning hanteras inom ramen för arbetet 
med systematisk uppföljning av ärendehanteringsprocessen, där 
förvaltningen har för avsikt att tillskapa kommungemensamma rutiner, 
för såväl nämnd- som fullmäktigebeslut. 

Punkt 3.1 Månadsuppföljningar 

Synpunkt S - KS bör också ha en månadsuppföljning i november. 

Förvaltningens kommentar: I förslag till uppföljningsprocess är fokus att 
arbeta mer med prognos. Månadsuppföljning för november skulle vara 
klar i mitten av december och därmed komma som ett ärende till 
kommunstyrelsen i januari. 
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Punkt 3.2 Delårsbokslut 

Synpunkt S- Lägg till :Även stora positiva differenser skall hanteras med 
förslag till åtgärdsplan. 

Förvaltningens kommentar: Kommentarer till avvikelse görs i samband 
med månadsuppföljning och delårsbokslut. 

Punkt 3.4 Bokslutsdialog 

Synpunkt S- För att vi alla ska ha samma bild, bör en större grupp, gärna 
hela KF, inbjudas. (Då kan resultatet och utmaningarna användas i 
budgetarbetet.) 

Förvaltningens kommentar: I förslaget finns alla presidier i nämnder och 
styrelsers representerade samt kommunrevision och tjänstepersoner. 
För att det ska finnas möjlighet till dialog bör inte gruppen vara alltför 
stor. Kommunfullmäktige tar del av bokslut i samband med 
årsredovisningen. 

 

Övriga kommentarer från förvaltningen 

Då beslut om ny budgetprocess inte fattats ännu och budgetprocess för 
2023 redan borde startats kan inte ny budgetprocess genomföras fullt ut 
under 2022. Det innebär att tidplanen kommer att vara mer 
komprimerad. Nämndens yttrande kommer inte att kunna beslutas av 
nämnd utan det blir nämndens presidie som förvaltningen har dialog 
med och som lämnar över yttrandet till budgetberedningen under 2022. 
Budgetdirektivet kommer också att behöva utvecklas under 2022. En 
utvärdering av budgetprocessen 2023 bör göras inför nästkommande 
år. 
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Typ av styrdokument Budget- och uppföljningsprocess 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum och paragraf [Välj ett datum], [Skriv paragraf] 
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Dokumentansvarig funktion Kommundirektör 
Målgrupp för dokumentet Tjörns kommun 
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Förslag 

Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

1 Inledning 

Budgetprocessen kan delas in i två processer, planering och uppföljning. 
God planering är en förutsättning för verksamheten. I 
planeringsprocessen ingår att ta fram mål och fördela de ekonomiska 
resurserna. I uppföljningsprocessen följs beslutade mål och ekonomiska 
ramar upp och även internkontrollen upp. Budget- och 
uppföljningsprocessen utgår ifrån Tjörns kommuns styrmodell. 

 

Budgetprocess  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningsprocess 
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Förslag 

Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

2 Budgetprocessen 

 

2.1 Budgetberedning 
Kommunens budgetberedning utgörs av ordinarie ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt gruppledare 
som bjuds in från de partier i kommunfullmäktige som inte finns 
representerade i KSAU.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ansvarar för kommunens 
budgetprocess.  

2.2 Budgetuppstart 
Budgetarbetet startar i november/december med ett dialogmöte. Vid 
dialogmötet möter budgetberedningen kommundirektör, 
förvaltningschefer och tjänstepersoner från kommunkansliet. Vid denna 
budgetdialog behandlas; 

• Tidplan 
• Omvärldsanalys 
• Styrmodell och mål 
• Underlag till investeringsbudget 

2.3 Budgetdirektiv 
Budgetdirektivet beslutas av kommunstyrelsen i februari/mars och 
innehåller; 

• Tidplan 
• Omvärldsanalys 
• Samhällsekonomi 
• Befolkningsprognos 
• Planeringsförutsättningar 
• Övriga anvisningar 

Underlaget tas fram av tjänstepersoner från kommunkansliet och 
presenteras i budgetdialog.  

För att sätta in Tjörns kommun i ett större perspektiv tas en 
omvärldsanalys fram inför varje mandatperiod. Omvärldsanalysen 
beskriver förutsättningar framåt. De ekonomiska prognoserna utgår 
ifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) ekonomirapporter och 
skatteunderlagsprognoser. Varje år tas en befolkningsprognos fram för 
Tjörns kommun.  
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Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

2.4 Budgetdialog 
I samband med beslut om budgetdirektiv möter budgetberedningen  
kommundirektör, förvaltningschefer och tjänstepersoner från  
kommunkansliet för genomgång av budgetdirektivets innehåll. 

2.5 Nämndens yttrande 
Nämnderna tar fram ett yttrande som beskriver verksamheten utifrån 
inriktningsmål och de preliminära ramar som beslutats i den senaste 
flerårsplanen samt budgetdirektiv. Här beskriver nämnden även 
framtida utmaningar och möjligheter. Nämndens yttrande lämnas till 
budgetberedningen innan mars månads utgång. 

2.6 Nämnddialog 
I april möter budgetberedningen respektive nämnds presidium i en 
dialog kring nämndens yttrande. Nämnden presenterar sitt yttrande och 
tillfälle ges för dialog. Inför nämnddialogen tar budgetberedningen fram 
eventuella frågor som de önskar besvarade vid dialogen. Vid 
nämnddialogerna deltar också tjänstepersoner, förvaltningschef, 
kommundirektör och representanter från kommunkansliet.  

2.7 Budgetdialog 
Efter att SKR lämnat vårens sista skatteunderlagsprognos träffas 
budgetberedning och tjänstepersoner från kommunkansliet för att gå 
igenom uppdaterade förutsättningar.  

2.8 Budgetbeslut    
I juni beslutar kommunfullmäktige om budget och en plan för ekonomin 
för en period av tre år där budgetåret är periodens första år. För 
verksamheten ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Beslutet 
omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 
år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), 
finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år).  
Beslutet fastställs av kommunfullmäktige senast i november månad om 
särskilda skäl finns senast innan december månads utgång. 

2.9 Skattesats  
I samband med budgetbeslutet i juni fastställer kommunfullmäktige 
också skattesatsen för nästkommande år. Beslutet fattas senast i 
november månad.  
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Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

 

2.10 Beslut om detaljbudget  
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om budget startar 
nämndernas detaljbudgetarbete. Utifrån kommunens vision, strategiska 
områden och inriktningsmål ska nämnden formulera och besluta om 
prioriterade mål och budget för kommande budgetår. Nämnden 
beslutar om detaljbudget i november månad. Vid de tillfällen då 
kommunfullmäktige inte beslutar om budget i juni enligt ordinarie 
process utan senare under året förskjuts även detaljbudgetbeslutet i tid. 

Nämnden utformar tillsammans med förvaltningen processen för 
detaljbudgetarbetet.  
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Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

3 Uppföljningsprocessen  

Kommunfullmäktige följer upp kommunens budget tre gånger per år, 
delårsboksluten i april och augusti samt årsbokslut. Till 
kommunstyrelsen görs ytterligare två månadsuppföljningar, mars och 
oktober. Därutöver kan nämnderna besluta om att genomföra ytterligare 
månadsuppföljningar.  

Nämnderna ansvarar för att verksamheterna systematiskt följer upp och 
arbetar med de beslutade målen och följer den ekonomiska ramen. 

3.1 Månadsuppföljning  
Till kommunstyrelsen görs månadsuppföljningar för mars och oktober. 
Vid månadsuppföljningarna redovisas ekonomiskt resultat och 
helårsprognos med fokus på prognos.  

Respektive nämnd beslutar om sin månadsuppföljning och 
kommunstyrelsen godkänner den sammanställda månadsuppföljningen 
per mars och oktober. 

3.2 Delårsbokslut 
Delårsbokslut görs per april och augusti och beslutas av 
kommunfullmäktige. Vid delårsboksluten redovisas ekonomiskt resultat 
och prognos för helår. Vid delårsboksluten finns även en uppföljning av 
måluppfyllelsen av de politiska mål som beslutats i budget. I aprils 
delårsbokslut redovisas en helårsprognos för måluppfyllelsen och 
eventuell avvikelse kommenteras. Vid delårsbokslut i augusti redovisas 
måluppfyllelse med kommentar per mål samt helårsprognos för 
måluppfyllelsen.  

Vid negativa prognoser för helåret ska en åtgärdsplan för budget i 
balans tas fram och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse.   

3.3 Årsbokslut och Årsredovisning 
Respektive nämnd följer upp detaljbudget och beslutar om nämndens 
årsbokslut. Året avslutas och sammanfattas i en årsredovisning för 
Tjörns kommun. Årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige i 
april månad året efter det år som redovisningen avser.  
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Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

3.4 Bokslutsdialog  
I början av mars hålls en bokslutsdialog där politik och verksamhet möts 
för dialog. Vid bokslutsdialogen presenterar respektive nämnd/styrelse 
föregående års verksamhet och ekonomi utifrån mål och ramar i budget. 
I samband med detta presenteras också en beskrivning av framtida 
utmaningar och möjligheter. Till bokslutsdialogen inbjuds 
budgetberedningen, presidier i nämnder och styrelser, 
kommunrevisionen samt kommundirektör, förvaltningschefer och 
tjänstepersoner på kommunkansliet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 

Beslut om ny budget- och uppföljningsprocess i Tjörns 
kommun 

2021/294 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Återremittera ärendet för att förslaget ska skickas ut på remiss 
till partierna. 

2. Svaren ska inkomma till kommunkansliet senast 11 november. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun. Förslaget har tagits fram 
då det framkommit kritik både från politik och tjänstepersoner av 
den nuvarande budgetprocessen. Syftet med förändringen är att 
skapa en tydligare process och bättre planeringsförutsättningar. 
Processen förväntas också leda till större transparens och dialog 
samt en fokusförflyttning från krav på nya resurser till den totala 
budgetramen. I framtagandet har en omvärldsorientering gjorts 
och kontakt tagits med närliggande kommuner som har en 
liknande nämndstruktur. Även uppföljningsprocessen har 
förändrats för att skapa större utrymme till analys och 
prognosarbete. I arbetet har även budgetuppdraget om att införa 
nollbasbudgetering beaktats. Nollbasbudgetering föreslås inte att 
tillämpas. Däremot bedöms modellens intention om 
decentralisering och förankring att uppnås i kommunens antagna 
styrmodell.  

Nuvarande budget- och uppföljningsprocess beslutades av 
kommunfullmäktige 2015-01-29 §9. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
Förslag Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg 
(KD) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att 
förslaget ska skickas ut på remiss till partierna. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 226 

Begäran från socialnämnden om att tillsätta medel i 
investeringsbudget 

2021/364 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Finansiering av investering och driftskonsekvens sker genom 
ianspråktagande av medel inom ramen för investeringsbudget 2022. 

2. Investeringens driftskonsekvens år 2023 hanteras i budgetprocessen 
för 2023. 

Sammanfattning 
Antal äldre på Tjörn ökar och det står i dagsläget 9 personer i kö 
till en plats på särskilt boende (SÄBO). För att möta efterfrågan på 
platser föreslår förvaltningen en ombyggnation på avdelningarna 
Norrgården och Västergården på Lilldals äldreboende. Den 
föreslagna ombyggnaden beräknas ge ett tillskott på 5 platser. 

Tidigare beslut 
Ordförandebeslut 2021-11-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
Ordförandebeslut 2021-11-16 
Begäran om starttillstånd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-11-23 Dnr 2021/ 

Kommunstyrelsen 

Mats Berntsson Kommunstyrelsen 
Budgetcontroller 
0304-60 10 59 
mats.berntsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Begäran från socialnämnden om att 
tillsätta medel i investeringsbudget 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Finansiering av investering och driftskonsekvens sker genom 
ianspråktagande av medel inom ramen för investeringsbudget 2022. 

2. Investeringens driftskonsekvens år 2023 hanteras i budgetprocessen 
för 2023. 

Sammanfattning 
Antal äldre på Tjörn ökar och det står i dagsläget 9 personer i kö till en 
plats på särskilt boende (SÄBO). För att möta efterfrågan på platser 
föreslår förvaltningen en ombyggnation på avdelningarna Norrgården 
och Västergården på Lilldals äldreboende. Den föreslagna 
ombyggnaden beräknas ge ett tillskott på 5 platser. 

Bilagor 
Ordförandebeslut 2021-11-16 
Begäran om starttillstånd 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 227 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder 
för omsorgspersonal 

2021/161 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionens första och tredje att-sats: 

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 

”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor.  

- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka 
hur många anställda som behöver specialbyggda skor för att 
förebygga skador i höfter och fotleder. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-
sats tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. 
Socialförvaltningen har till nämnden redovisat att det i dagsläget 
finns en framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 214 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rolf Perssons (M) fd 
(KD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Lars Carlsson (M), Rolf Persson (M) fd (KD), George 
Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder 
för omsorgspersonal 

2021/161 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens första 
och tredje att-sats:  

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 

”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor.  

- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka 
hur många anställda som behöver specialbyggda skor för att 
förebygga skador i höfter och fotleder. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-
sats tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. 
Socialförvaltningen har till nämnden redovisat att det i dagsläget 
finns en framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionens 
första och tredje att-sats: 

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-10-28 Dnr 2021/161-028 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om fria arbetskläder för omsorgspersonal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionens tredje att-sats: att vårdpersonalen får arbetskläder 
både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som kan användas i 
verksamheten. 

2. Avslå motionens övriga delar. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 
 
”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska resurser 
finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria arbetsskor.  
 
- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka hur 
många anställda som behöver specialbyggda skor för att förebygga 
skador i höfter och fotleder. 
 
- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor 
för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-sats 
tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. Socialförvaltningen har till 
nämnden redovisat att det i dagsläget finns en framtagen rutin gällande 
arbetskläder och av den framgår att arbetskläder utprovas och köps in 1 
gång/år per anställd (inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget 
krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-10-28 Dnr 2021/161-028

arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. Kommunkansliet i övrigt inget att 
anföra och föreslår att motionen behandlas i enlighet med 
socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Motion om fria arbetskläder för omsorgspersonal. 

Det man köper privat för egna pengar ska man inte behöva använda på jobbet. 

Avseende arbetsskor är det dags att omsorgspersonalen ska få fria arbetsskor vilka som en självklar 
del ska ingå i den dagliga arbetsutrustningen. 

Vi bör absolut tänka på att, att vårdpersonalen i stora delar av Sverige går omkring i trasiga skor 

För att de inte har råd att bekosta dessa själva.  

Skorna slits betydligt mycket mer än övriga arbetskläder och är mycket dyrare om de ska vara 
fotriktiga. Fotriktiga skor förhindrar och förebygger utslitning av höfter och fotleder under åren man 
jobbar inom vården. Vårdpersonalen går omkring 12.000-19.000 steg om dagen. Under 
pandemitiden har vårdpersonalen arbetat extra mycket och har enligt direktiven för smittorisk har de 
varit tvungna att ha två par skor vilket är en extra kostnad. 

Skor behöver bindas till arbetsplatsen men då skall kostnaden för dessa inte dras på lönen. 

Lika självklart är det att skorna hör till utrustning som behövs i arbetet.  

Tjörns kommun behöver blir en bättre arbetsgivare. En arbetsgivare som inte snålar för att hålla sina 
anställda oskadda. 

Både arbetskläder och arbetsskor är något som många arbetsgivare anser som självklara för sina 
anställda 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på fria arbetskläder där skor och ytterkläder ingår, 

-Att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska resurser finns för att varje år erbjuda 
omsorgspersonal  fria arbetsskor.  

-Att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka hur många anställda som behöver  
specialbyggda skor för att förebygga skador i höfter och fotleder. 

-Att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som kan 
användas i verksamheten. 

för Vänsterpartiet Tjörn, 

Alma Sibrian 
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 2021-08-25 Dnr 2021/144-739 

Socialnämnden 

Emelie Hildingsson Klicka här för att ange text. 
Enhetschef 
0304-60 18 39 
emelie.hildingsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal avslås.  

 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-05-20 
att svara på inkommen motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder 
för omsorgspersonal. Socialförvaltningen har en framtagen rutin gällande 
arbetskläder och av den framgår att arbetskläder utprovas och köps in 1 
gång/år per anställd (inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav 
på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och omsorg 
och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. Socialförvaltningen föreslår därför 
att motionen avslås.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

258

mailto:kommun@tjorn.se


 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-08-25 Dnr 2021/144-739

Ärendet  
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden:  
  
- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska resurser finns för att 
varje år erbjuda omsorgspersonal fria arbetsskor.   
  
- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka hur många 
anställda som behöver specialbyggda skor för att förebygga skador i höfter och 
fotleder.  
  
- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för 
vinterbruk som kan användas i verksamheten.  
  
Förvaltningen är mån om att följa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) 
om basal hygien i vård och omsorg. På samtliga enheter inom vård- och 
omsorgsavdelningen finns arbetskläder enligt föreskrifterna, arbetsgivaren 
ansvarar för tvätt av kläderna och det finns ändamålsenliga omklädningsrum. 
Enheterna har tydliga rutiner och efterlevnaden av de basala hygienrutinerna ingår 
i enheternas egenkontroll. Socialförvaltningen har en framtagen rutin gällande 
arbetskläder och av den framgår att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år 
per anställd (inkl ytterkläder vid behov).  
  
Socialstyrelsens föreskrift om Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) 
beskriver inga krav på arbetsskor ur ett hygieniskt perspektiv. Inom vård och 
omsorg finns inte heller behov av regelrätta skyddsskor som arbetsgivaren är 
skyldig att tillhandahålla när arbetsmiljön innebär risk för att den anställde ska 
skada sina fötter i jobbet- som till exempel vid byggnadsarbeten 
(Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:3).  
  
Det finns idag inget krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom 
vård- och omsorg. Självklart kan arbetsskorna ha betydelse för medarbetares 
arbetsmiljö och ha en indirekt effekt på sjukfrånvaron. Utifrån arbetsmiljöarbete 
som sker i kommunen finns dock inga indikationer på att arbetsskor skulle vara 
en betydande faktor för den sjukfrånvaron.   
  
Förslaget skulle innebära en ökad kostnad på ca 513 000 kronor och därefter 
återkommande kostnad för komplettering till nya medarbetare samt successivt 
utbyte av skor. En ergonomisk sko kostar mellan 800-1000 kronor och vård- och 
omsorgsavdelningen har idag ca 570 medarbetare.   
  
För att arbetsgivare ska kunna tillhandahålla arbetskläder som skattefri förmån ska 
vissa krav vara uppfyllda. Enligt Skatteverket ska de bland annat vara försedda 
med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga 
plagg. Vidare beskriver Skatteverket att ”Logotypen bör således ha en sådan 
placering och vara av en sådan storlek och färgsättning som gör att en besökare 
tydligt uppfattar märkningen. Detta innebär att vissa klädesplagg normalt inte kan 
komma i fråga för skattefrihet, t.ex. underkläder och skor. Om kommunen skulle 
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införa arbetsskor inom vård- och omsorg får inte dessa skor används privat och 
ytterligare ett kriterium som måste uppfyllas är att det är obligatoriskt att använda 
dem i tjänsten. Socialförvaltningen bedömer utifrån ovanstående att arbetsskor 
till omsorgspersonal skulle komma att omfattas av skatteplikt.   
  
Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås då det redan idag är 
arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla och bekosta den personliga 
skyddsutrustningen som behövs för att anställda, oavsett kön, ska kunna utföra 
arbetet på ett säkert sätt.  
 

 

Shuja-At Noormohamed  
Förvaltningschef  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 

Remiss till socialnämnden avseende motion från Alma 
Sibrian (V) om fria arbetskläder för omsorgspersonal 

2021/144 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla punkt 3 i 
motionen; att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och 
tröjor samt jackor för vinterbruk som kan användas i 
verksamheten, i övrigt att motionen avslås.   

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-
05-20 att svara på inkommen motion från Alma Sibrian (V) om fria 
arbetskläder för omsorgspersonal. Socialförvaltningen har en 
framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och omsorg 
och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. Socialförvaltningen föreslår 
därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla punkt 3 i motionen; att vårdpersonalen 
får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som 
kan användas i verksamheten, i övrigt att motionen avslås.   

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228 

Svar på motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd 
(C) och Thomas Collberg (V) om att skrota det som kallas 
”hälsoschema” 

2021/162 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) 
har lämnat in en motion om att skrota det som kallas 
”hälsoschema”, med följande yrkanden: 

”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som 
heltidsnorm 

- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och 
att medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens 
vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att 
motionen avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att 
omställning till heltid som norm kräver en grundläggande 
förändring av verksamhetens organisering för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen 
kring heltidsresan kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 215 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom 
(C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 

Svar på motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd 
(C) och Thomas Collberg (V) om att skrota det som kallas 
”hälsoschema” 

2021/162 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) 
har lämnat in en motion om att skrota det som kallas 
”hälsoschema”, med följande yrkanden: 

”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som 
heltidsnorm 

- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och 
att medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens 
vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att 
motionen avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att 
omställning till heltid som norm kräver en grundläggande 
förändring av verksamhetens organisering för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen 
kring heltidsresan kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Alma Sibrian 
(V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) om 
att skrota det som kallas "hälsoschema" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) har 
lämnat in en motion om att skrota det som kallas ”hälsoschema”, med 
följande yrkanden: 
 
”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 
 
- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltidsnorm 
 
- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och att 
medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att motionen 
avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att omställning 
till heltid som norm kräver en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering för att kunna planera verksamheten 
utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen kring heltidsresan 
kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. Kommunkansliet i övrigt inget att 
anföra och föreslår att motionen behandlas i enlighet med 
socialnämndens förslag. 
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Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Motion om att skrota det som kallas ”hälsosschema”. 

Mot bakgrund att det i ”heltidsresan” januari 2021 infördes förändringar som påverkade personalen, 
framförallt nattpersonalen men även dagpersonalen. För nattpersonalen har dessa förändringar lett 
till fler nattpass. I delar av Sverige har det flammat upp, från ort till ort, massiva protester från 
medlemmar i Kommunal där lokala arbetsgivare kört över sina anställda och infört extra nattpass, 
ofta under parollen ”Hälsoschema”. 

I flera kommuner har arbetsgivaren lyssnat på protesterna och backat efter kritikerstormen. Kloka 
arbetsgivare lyssnar på de yrkesskickliga medarbetarna som kan sina verksamheter och vet bäst 
utifrån sin verksamhets behov. 

Fler nattpass, kommer att skrämma bort nattpersonal och i stor grad påverka deras familjeliv och 
hälsa. 

Att arbeta natt är speciellt. Det handlar om t ex. att ställa om sin dygnsprofil, för familj, för mat och 
träning som är så viktigt för att hålla sig frisk och efter nattarbete finns inte samma energi. Ju färre 
nattpass för en heltid desto större återhämtning mellan passen. Nattpass är ett slitsamt jobb och när 
arbetsgivaren bestämmer att ett nattpass ska vara 9 timmar istället för det som gäller nu så 
bestämmer arbetsgivaren också att 9 är hälsosammare en 10 timmar. För vem? 

Vi har följt det lokala fackförbunden som tillsammans med nattpersonalen upplyst om sin oro, för 
medlemmarnas hälsa och övriga omständigheter. 

Mot bakgrund att Tjörns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare behövs eftertanke för att 
vårdpersonalen ska vilja stanna kvar och orka arbeta fram till pensionsåldern. 

Med anledning av att vi har ansvar för medarbetarnas hälsa yrkar Vänsterpartiet på, 

 

-  Att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- Att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltids norm 

- Att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och att medarbetar planerar sitt 
schema efter vårdtagarens vårdbehov. 

 

För Vänsterpartiet  

Alma Sibrian  

Robert Bull  

Thomas Collberg
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Socialnämnden 

Emelie Hildingsson Klicka här för att ange text. 
Enhetschef 
0304-60 18 39 
emelie.hildingsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss om skrota hälsosamma scheman  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.   

 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) gällande att skrota det som kallas ”hälsoschema”.   
  
Omställning till heltid som norm kräver en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering för att kunna planera verksamheten utifrån faktiska 
behov. En utvärdering av processen kring heltidsresan kommer att göras våren 
2022. Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås.  
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Ärendet  
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) gällande att skrota det som kallas ”hälsoschema”. med följande 
yrkanden:  
  
- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar  
- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltidsnorm  
- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och att 
medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens vårdbehov  
  
Socialförvaltningen använder inte begreppet hälsosamma scheman utan 
använder sig av begreppet hållbara scheman. Införandet av heltid ställer krav 
på förändring i gamla strukturer. Det innebär förändringar som kan komma att 
påverka människors livspussel men det är en förutsättning för att vi ska kunna 
erbjuda fler i personalen högre sysselsättningsgrad och för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. Arbetspassen på dag/kväll/natt skall ha 
den längden som krävs för att vi inte ska få onödigt stora ofinansierade 
överlappningar i schemat.   
  
Det mest optimala ur ett verksamhetsperspektiv hade varit att bryta dygnet i tre 
lika stora delar och då möjliggjort förutsättningar för att 
skapa jämlika heltidsscheman för alla medarbetare, dvs både dag-, kväll och 
nattpersonal. Det skulle innebära att mer resurser flyttas från natten till dagen, 
vilket skulle ge förutsättningar att skapa långa arbetsturer för alla medarbetare 
och därmed mer jämlika scheman inom vård och omsorgs olika verksamheter.  
   
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö är 
arbetsgivaren skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 
arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. I samband med 
planeringen ska arbetsgivarens ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan 
påverka individens hälsa.   
  
Riskfaktorer för ohälsa som pekas ut av Arbetsmiljöverkets föreskrift är bland 
annat:   
  
• Arbete nattetid   
• Långa arbetspass   
  
Forskningen visar på ökad risk för nedsatt koncentrationsförmåga och ökad risk 
för olyckor efter ca 9 timmars pass. Att inte ha arbetspass längre än 9 timmar är 
en åtgärd både ur verksamhetsperspektiv och medarbetarperspektiv, men också 
utifrån patientsäkerhetsperspektiv.   
  
För att heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering. Förändring tar tid och olika tid för olika processer 
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och individer. En utvärdering av processen kring heltidsresan kommer att göras 
under våren 2022 och socialförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 
 

 

Shuja-At Noormohamed  
Förvaltningschef  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Remiss till socialnämnden avseende motion från Alma 
Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg 
(V) om att skrota det som kallas ”hälsosschema” 

2021/145 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.   

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) gällande att skrota det som kallas ”hälsoschema”.   
  
Omställning till heltid som norm kräver en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering för att kunna planera verksamheten utifrån faktiska 
behov. En utvärdering av processen kring heltidsresan kommer att göras våren 
2022. Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
skönhetsråd 

2021/121 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
skönhetsråd, med följande yrkanden: 

”• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och 
berörda nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i 
Tjörns kommun. 

• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med 
nedanstående utgångspunkter. 

• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna 
miljö. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska 
arvet. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka 
miljövärden i kommunen. 

• Att genom information respektive dialog med 
kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll 
och verksamhet”. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2021-06-14 
behandlat motionen, där man anför: 
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 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till styrdokumentet Riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen i november 2020, 
där det framgår att en rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas.  

Då ”skönhet” är ett subjektivt begrepp anser nämnden dock att det är 
viktigt att den gemensamma livsmiljön inte enbart behandlas av en 
liten expertgrupp. Arbetet med gestaltningsgruppen ska därför 
kombineras med former för medborgarinflytande.  
 
Utifrån prioriteringar i Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 
fortsätter kultur- och fritidsförvaltningen sitt samarbete med de 
lokala föreningarna – samt med statliga och regionala experter – 
för att utveckla arbetet med Tjörns kulturmiljö och för att stärka 
platsens själ. 

Även samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen, vid 
sammanträde 2021-09-29, där man föreslår fullmäktige att avslå 
motionen, med hänvisning till att den funktion som beskrivs i 
motionen redan finns att tillgå inom kommunens förvaltningar. 

Med anledning av ovanstående yttranden, föreslår 
kommunkansliet att motionen ska anses besvarad med hänvisning 
till kultur- och fritidsnämndens svar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 216 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 287 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 80 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 98 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-14 
Motion 2021-04-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M), Rolf Persson (M) fd (KD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
skönhetsråd 

2021/121 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
skönhetsråd, med följande yrkanden: 

”• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och 
berörda nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i 
Tjörns kommun. 

• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med 
nedanstående utgångspunkter. 

• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna 
miljö. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska 
arvet. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka 
miljövärden i kommunen. 

• Att genom information respektive dialog med 
kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll 
och verksamhet”. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2021-06-14 
behandlat motionen, där man anför: 

276



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till styrdokumentet Riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen i november 2020, 
där det framgår att en rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas.  

Då ”skönhet” är ett subjektivt begrepp anser nämnden dock att det är 
viktigt att den gemensamma livsmiljön inte enbart behandlas av en 
liten expertgrupp. Arbetet med gestaltningsgruppen ska därför 
kombineras med former för medborgarinflytande.  
 
Utifrån prioriteringar i Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 
fortsätter kultur- och fritidsförvaltningen sitt samarbete med de 
lokala föreningarna – samt med statliga och regionala experter – 
för att utveckla arbetet med Tjörns kulturmiljö och för att stärka 
platsens själ. 

Även samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen, vid 
sammanträde 2021-09-29, där man föreslår fullmäktige att avslå 
motionen, med hänvisning till att den funktion som beskrivs i 
motionen redan finns att tillgå inom kommunens förvaltningar. 

Med anledning av ovanstående yttranden, föreslår 
kommunkansliet att motionen ska anses besvarad med hänvisning 
till kultur- och fritidsnämndens svar. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 287 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 80 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 98 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-14 
Motion 2021-04-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att motionen 
avslås. 
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Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning 
till vad som anförs av kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om skönhetsråd, 
med följande yrkanden: 

”• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och berörda 
nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i Tjörns kommun. 
• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med nedanstående 
utgångspunkter. 
• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna miljö. 
• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska arvet. 
• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka miljövärden i 
kommunen. 
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna 
göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet”. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2021-06-14 behandlat 
motionen, där man anför: 

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till styrdokumentet Riktlinjer för 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen i november 2020, där det 
framgår att en rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas.  
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Då ”skönhet” är ett subjektivt begrepp anser nämnden dock att det är 
viktigt att den gemensamma livsmiljön inte enbart behandlas av en liten 
expertgrupp. Arbetet med gestaltningsgruppen ska därför kombineras 
med former för medborgarinflytande.  
 
Utifrån prioriteringar i Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 fortsätter 
kultur- och fritidsförvaltningen sitt samarbete med de lokala föreningarna 
– samt med statliga och regionala experter – för att utveckla arbetet med 
Tjörns kulturmiljö och för att stärka platsens själ. 

Även samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen, vid 
sammanträde 2021-09-29, där man föreslår fullmäktige att avslå 
motionen, med hänvisning till att den funktion som beskrivs i motionen 
redan finns att tillgå inom kommunens förvaltningar. 

Med anledning av ovanstående yttranden, föreslår kommunkansliet att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till kultur- och 
fritidsnämndens svar. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 287 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 80 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 98 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-14 
Motion 2021-04-03 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör

279



Skönhetsråd 
Nu när Tjörns kommun växer är det viktigt att det finns en tanke bakom utformningen av byggnader.  Det 
finns flera exempel på kommuner och städer i nutid som uppfört byggnader i klassisk arkitektur, att det är 
möjligt är bara en fråga om att vilja. En arkitektur som samspelar med det befintliga är viktigt. 

Att nya områden växer fram är oundvikligt och ses som något positivt. Dock tycker jag att där befintliga 
byggnader finns ska byggnadsstilen vara enhetlig. Livskvalitén bygger på många faktorer i en kommun och 
något som alla påverkas av är det lokala utseendet. Både visuellt eller hur samhällena är utformade. 

När nybyggnation eller ombyggnation sker lägger Tjörn kommun minst 1% av projektets kostnad på offentlig 
konst. Vid en ny skola kan det alltså handla om 2 miljoner kronor om summan är 200 miljoner. Denna 
summa skulle kunna användas på andra sätt och inte vara så låst som den är idag. Om flera projekt pågår 
samtidigt går det idag inte att samverka med ovan nämnda 1% för att få en övergripande mer effektivt  
användande av det avsatta medlet för konst. Här tycker jag att 1%-regeln ska användas på ett nytt och mer 
effektivt sätt. Konst kan vara så mycket mer än ett separat konstverk. De 1% som idag är beslutade att 
användas skulle kunna användas till att utforma fasad, entré eller ljussättning av områden eller byggnader 
som byggs eller byggs om. Idag har kultur- & fritidsnämnden ansvaret för att konst köps in för l %. De 1% ska 
inte bara användas för användandets skull utan jag anser att det behöver göras ett omtag i denna fråga. 

Jag vill införa ett skönhetsråd likt det som funnits i Stockholm sedan 1919 med ledamöter och sakkunniga 
från ett brett spektra av områden. Detta finns skrivet om deras skönhetsråd: "syfte är att vara rådgivare åt 

kommunens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt 

värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden." 

Uppdraget ska vara att bevaka natur-, arkitektursbyggnad och kulturmiljöfrågor när kommunen växer 
fram samt vara rådgivande i dessa frågor. 

 
 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 
 

• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och berörda nämnder att utreda hur ett 
skönhetsråd kan införas i Tjörns kommun. 

 
• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med nedanstående utgångspunkter. 

 
• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör 

offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
 

• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och att komma med förslag 
till och förbättringar av denna miljö. 

 
• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska arvet. 

 
• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka miljövärden i kommunen. 

 
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om 

skönhetsrådets roll och verksamhet 
 
 
 
 
 

Martin Johansson Kållekärr 2021-04-03 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-14 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 

Remiss: Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
skönhetsråd 

2021/56 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till styrdokumentet Riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen i november 2020, 
där det framgår att en rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas.  

Då ”skönhet” är ett subjektivt begrepp anser nämnden dock att 
det är viktigt att den gemensamma livsmiljön inte enbart 
behandlas av en liten expertgrupp. Arbetet med 
gestaltningsgruppen ska därför kombineras med former för 
medborgarinflytande.   

Utifrån prioriteringar i Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 
fortsätter kultur- och fritidsförvaltningen sitt samarbete med de 
lokala föreningarna – samt med statliga och regionala experter – 
för att utveckla arbetet med Tjörns kulturmiljö och för att stärka 
platsens själ.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
skönhetsråd, där han föreslår att Tjörns kommun inrättar ett 
skönhetsråd likt det som funnits i Stockholm sedan 1919 med 
ledamöter och sakkunniga från ett brett spektra [sic!] av områden. 
Syftet är ”att vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter i 
frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess 
omgivningars övriga skönhets- och naturvärden. Uppdraget ska 
vara att bevaka natur-, arkitektursbyggnad och kulturmiljöfrågor 
när kommunen växer fram samt vara rådgivande i dessa frågor.” 

Kommunstyrelsen ber samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden att yttra sig över motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22, § 98: Anmälan av motion 
från Martin Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-14 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Bert-Inge Nordberg (S) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holvik och 
Bert-Inge Nordbergs förslag. 

Nämnden svarar ja. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 

Julia Boström Kultur- och fritidsnämnden 
Kulturstrateg 
 
julia.bostrom@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Yttrande över motion om skönhetsråd 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till styrdokumentet Riktlinjer för 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen i november 2020, där det 
framgår att en rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas.  

Då ”skönhet” är ett subjektivt begrepp anser nämnden dock att det är 
viktigt att den gemensamma livsmiljön inte enbart behandlas av en 
liten expertgrupp. Arbetet med gestaltningsgruppen ska därför 
kombineras med former för medborgarinflytande.   

Utifrån prioriteringar i Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 fortsätter 
kultur- och fritidsförvaltningen sitt samarbete med de lokala 
föreningarna – såväl som statliga och regionala experter – för att 
utveckla arbetet med Tjörns kulturmiljö och att stärka platsens själ.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om skönhetsråd, 
där han föreslår att Tjörns kommun inrättar ett skönhetsråd likt det som 
funnits i Stockholm sedan 1919 med ledamöter och sakkunniga från ett 
brett spektra [sic!] av områden. Syftet är ”att vara rådgivare åt 
kommunens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, 
konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller 
kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden. 
Uppdraget ska vara att bevaka natur-, arkitektursbyggnad och 
kulturmiljöfrågor när kommunen växer fram samt vara rådgivande i 
dessa frågor.” 

Kommunstyrelsen ber samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden att yttra sig över motionen. 
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22, § 98: Anmälan av motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd 

Bilagor 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om skönhetsråd, 
med följande yrkande: 

”Jag vill införa ett skönhetsråd likt det som funnits i Stockholm sedan 
1919 med ledamöter och sakkunniga från ett brett spektra av områden. 
Detta finns skrivet om deras skönhetsråd: ’syfte är att vara rådgivare åt 
kommunens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, 
konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller 
kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden.’ 
Uppdraget ska vara att bevaka natur-, arkitektursbyggnad och 
kulturmiljöfrågor när kommunen växer fram samt vara rådgivande i 
dessa frågor. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och berörda 
nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i Tjörns 
kommun. 

• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med 
nedanstående utgångspunkter. 

• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna 
miljö. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska 
arvet. 
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• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka miljövärden i 
kommunen. 

• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna 
göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 att motionen får väckas och 
remitterade den till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden ombeds yttra sig om motionen. 

Synpunkter 
Kultur- och fritidsnämnden antog i november 2020 styrdokumentet 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, där det framgår att en 
rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas. Gruppen ska bestå av 5–6 
personer, både interna tjänstepersoner och externt anlitade arvoderade 
konstnärer/konstsakkunniga. Rutiner för gestaltningsgruppen tas fram 
av förvaltningen under 2021. 

Riktlinjerna anger en tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner, där även vikten av den så kallade ”armlängds 
avstånds-regeln” framgår. Den handlar om den konstnärliga friheten 
och innebär att politiker inte ska lägga sig i hur ett konstverk utformas, 
även om det är beställt av en kommun, en region eller staten och 
finansierat med skattepengar.  

Av riktlinjerna framgår också att Martin Johansson i sin motion 
uppvisar sakfel om konstnärlig gestaltning i offentlig miljö på Tjörn. 
Johansson hänvisar till den så kallade 1%-regeln (att kommunen lägger 
minst 1% av projektets kostnad på offentlig konst i samband med 
nybyggnation). Tjörns kommun tillämpar inte den nationella principen 
för investering av konst. Istället avsätts en summa varje år i en 
investeringsbudget för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 

I Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 definieras målet ”Kunskapen 
om Tjörns historiska och nutida kulturvärden ska öka”, och de satta 
prioriteringarna för den närmaste perioden är att ”Stärka samverkan 
med kulturföreningar” samt ”Sprida kunskap om Tjörns kulturella 
värden genom digitala kanaler”. Utifrån dessa prioriteringar fortsätter 
förvaltningen sitt samarbete med de lokala föreningarna för utveckling 
av arbetet med Tjörns kulturmiljö och att stärka platsens själ. Vid sidan 
av arbetet med föreningarna använder förvaltningen sig av de statliga 
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och regionala experter som finns att tillgå, såsom Länsstyrelsen och 
Förvaltningen för kulturutveckling med flera. 

Förvaltningen vill dessutom påtala att skönhet som begrepp på många 
sätt är problematiskt och begränsande, då det är att betrakta som en 
subjektiv upplevelse. Det är viktigt att ett arbete med att forma den 
gemensamma livsmiljön inte enbart behandlas av en liten utvald 
expertgrupp. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter därför att i 
kombination med arbetet med gestaltningsgruppen också utveckla sina 
former för medborgarinflytande. 

 
Cathrine Berntsson 
Tf. förvaltningschef

287



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 287 

Svar på motion från Martin Johansson (-) f.d. (SD) om 
skönhetsråd 

2021/58 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion om skönhetsråd, 
som avser ett ökat hänsynstagande till befintliga bebyggelsestilar vid 
nybyggnation med ett huvudsakligt förslag om att kommunen inrättar 
ett skönhetsråd med uppdrag att bevaka natur-, arkitektursbyggnad 
och kulturmiljöfrågor när kommunen växer fram samt vara rådgivande 
i dessa frågor.  

Samhällsbyggnadsnämnden bereder ärendet inför vidare beslutsgång. 
Förvaltningen har handlagt ärendet och föreslår att motionen ska avslås 
med utgångspunkt i att dess funktion som beskrivs i motionen redan 
finns att tillgå inom kommunens förvaltningar. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen 
Skönhetsråd som instans finns i få kommuner och städer i Sverige. I 
större utsträckning i städer. Det är oklart vad ett skönhetsråd har för 
mandat och syfte i relation till den lagstiftning som finns till förfogande 
inom den kommunala ärendehanteringen, myndighetsutövningen och 
det de facto monopol som hanteras inom till exempel plan- och 
bygglagen (PBL).  

Enligt PBL ska samhällsbyggnadsnämnden ”verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö” (PBL kap 12 § 2). Lagen ställer krav på särskild 
kompetens som stöd till nämnden i den omfattning som nämnden 
behöver för att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt: 

”Byggnadsnämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i 
övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som 
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande 
sätt.” (PBL kap 12 § 7).  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänstepersonerna på förvaltningen är kommunens sakkunniga i 
ärenden som rör bestämmelserna i PBL och övriga lagar och har till 
uppgift att med utgångspunkt i en kollektiv expertis i varje enskild 
fråga lämna ett rättssäkert underlag till nämnden att besluta om. I det 
uppdrag som personalen har med stöd i för varje respektive lagrum 
finns en omfattande sakkunskap kring byggnader, bebyggelse och 
miljö. Det åligger samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med det 
uppdrag (PBL 12§2) som den har att med stöd från förvaltningens 
sakkunniga (PBL 12§7) fatta beslut som fullföljer dess uppgift (PBL 
12§2). 

Tjörns kommun har en bred kompetens inom förvaltningen och har 
förutsättningar att säkerställa en kvalitativ samhällsutveckling utifrån 
en långsiktig och hållbar kunskapsgrund. Ett löpande arbete är 
produktionen av beslutsunderlag och styrdokument. Till exempel 
kulturmiljöprogram, naturvårdsprogram och översiktsplan. Tjörns 
kommun arbetar med framtagande av en ny översiktsplan i vilken både 
riktlinjer och förhållningssätt till olika värden sammanvägs för att 
säkerställa en samhällsutveckling med hänsyn till de lagrum i vilken 
kommunen verkar. Utifrån det mandatet finns förhållningssätt för hur 
hänsyn och varsamhet gentemot både bebyggelsemiljö och naturmiljö 
ska finnas med i översiktsplan, både i den nu gällande samt den 
kommande översiktsplanen.  

Med grund i att förutsättningar finns inom kommunen för att 
säkerställa en rättssäker samhällsutveckling som tar stöd i de lagrum 
som kommunen är skyldig att förhålla sig till finns förutsättningar att 
fatta beslut som uppfyller gällande lagar och bestämmelser. 
Kommunen har en skyldighet att på ett rättssäkert sätt förhålla sig till 
det monopol och den myndighetsutövning som hanteras av 
förvaltningar och nämnder. Utifrån de lagar som kommunen hanterar 
är det osäkert vilket mandat ett skönhetsråd har. Att upprätta ett 
skönhetsråd är inte nödvändigt för att möta ett kvalitativt 
samhällsbygge då förutsättningar för det samma redan finns inom 
berörda förvaltningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår sammantaget att motionen ska 
avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-09-29, § 98 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Motionen daterad 2021-04-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Stefan Wirtberg (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Daniel Rutgersson Samhällsbyggnadsnämnden 
Planarkitekt/Bebyggelseantikvarie 
0304-601527 
daniel.rutgersson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på motion från Martin Johansson (-) f.d. (SD) om 
skönhetsråd  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion om skönhetsråd, 
som avser ett ökat hänsynstagande till befintliga bebyggelsestilar vid 
nybyggnation med ett huvudsakligt förslag om att kommunen inrättar 
ett skönhetsråd med uppdrag att bevaka natur-, arkitektursbyggnad 
och kulturmiljöfrågor när kommunen växer fram samt vara rådgivande 
i dessa frågor.  

Samhällsbyggnadsnämnden bereder ärendet inför vidare beslutsgång. 
Förvaltningen har handlagt ärendet och föreslår att motionen ska avslås 
med utgångspunkt i att dess funktion som beskrivs i motionen redan 
finns att tillgå inom kommunens förvaltningar. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 98 

Bilagor 
Motionen daterad 2021-04-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion om skönhetsråd, 
som avser ett ökat hänsynstagande till befintliga bebyggelsestilar vid 
nybyggnation.  
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Delar av motionen riktar sig till kultur- och fritidsnämnden som har i 
uppdrag att inköpa konst för en viss procentsats vid nybyggnation. Den 
delen av motionen avstår samhällsbyggnadsnämnden att bemöta.  

I motionen föreslås att ett skönhetsråd med uppdrag att bevaka och 
vara rådgörande kring kulturmiljöfrågor inrättas. Motionen yrkar på 
följande: 

 ”Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och berörda 
nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i Tjörns 
kommun. 

 Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med 
nedanstående utgångspunkter. 

 Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

 Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna 
miljö. 

 Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska 
arvet. 

 Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka miljövärden i 
kommunen. 

 Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna 
göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.” 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen 
Skönhetsråd som instans finns i få kommuner och städer i Sverige. I 
större utsträckning i städer. Det är oklart vad ett skönhetsråd har för 
mandat och syfte i relation till den lagstiftning som finns till förfogande 
inom den kommunala ärendehanteringen, myndighetsutövningen och 
det de facto monopol som hanteras inom till exempel plan- och 
bygglagen.  
 
Enligt PBL ska samhällsbyggnadsnämnden ”verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och 
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landskapsmiljö” (PBL kap 12 § 2). Lagen ställer krav på särskild 
kompetens som stöd till nämnden i den omfattning som nämnden 
behöver för att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt;  
 
”Byggnadsnämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i 
övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som 
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.” 
(PBL kap 12 § 7).  
 
Tjänstepersonerna på förvaltningen är kommunens sakkunniga i 
ärenden som rör bestämmelserna i PBL och övriga lagar och har till 
uppgift att med utgångspunkt i en kollektiv expertis i varje enskild 
fråga lämna ett rättssäkert underlag till nämnden att besluta om. I det 
uppdrag som personalen har med stöd i för varje respektive lagrum 
finns en omfattande sakkunskap kring byggnader, bebyggelse och 
miljö. Det åligger samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med det 
uppdrag (PBL 12§2) som den har att med stöd från förvaltningens 
sakkunniga (PBL 12§7) fatta beslut som fullföljer dess uppgift (PBL 
12§2). 
 
Tjörns kommun har en bred kompetens inom förvaltningen och har 
förutsättningar att säkerställa en kvalitativ samhällsutveckling utifrån 
en långsiktig och hållbar kunskapsgrund. Ett löpande arbete är 
produktionen av beslutsunderlag och styrdokument. Till exempel 
kulturmiljöprogram, naturvårdsprogram och översiktsplan. Tjörns 
kommun arbetar med framtagande av en ny översiktsplan i vilken både 
riktlinjer och förhållningssätt till olika värden sammanvägs för att 
säkerställa en samhällsutveckling med hänsyn till de lagrum i vilken 
kommunen verkar. Utifrån det mandatet finns förhållningssätt för hur 
hänsyn och varsamhet gentemot både bebyggelsemiljö som naturmiljö i 
ens översiktsplan, både i den befintliga, gällande översiktsplanen, som i 
den kommande.  
 
Med grund i att förutsättningar finns inom kommunen för att 
säkerställa en rättssäker samhällsutveckling som tar stöd i de lagrum 
som kommunen är skyldig att förhålla sig till finns förutsättningar att 
fatta beslut som uppfyller gällande lagar och bestämmelser. 
Kommunen har en skyldighet att på ett rättssäkert sätt förhålla sig till 
det monopol och den myndighetsutövning som hanteras av 
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förvaltningar och nämnder. Utifrån de lagar som kommunen hanterar 
är det osäkert vilket mandat ett skönhetsråd har. Att upprätta ett 
skönhetsråd är inte nödvändigt för att möta ett kvalitativt 
samhällsbygge då förutsättningar för det samma redan finns inom 
berörda förvaltningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår sammantaget att motionen ska 
avslås. 

 

Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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Kommunfullmäktige 2021-11-18 

 
Interpellation till Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens 
Ordförande Lars Carlsson (M). 
 

Bakgrund,  

Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Det är av yttersta vikt att det finns en 
tydlighet och transparens att VA-kollektivet bara bär sina egna kostnader och inte påläggs 
orimliga avgifter eller räntor från Tjörns kommun som helhet. 

Under kommunfullmäktigemötet den 21 oktober 2021 kunde ingen redogöra för de 
principer som finns för räntebetalningar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun. 

 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1.  Vilka principer gäller för räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns 
kommun? 
 

2. Hur redovisas dessa? 
 

3. Hur har man sett över hur vi beräknar VA verksamhetens självkostnad? 
 

 
Benny Halldin (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson 
(M) om räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och 
Tjörns kommun 

2021/346 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun, enligt 
följande: 

”Bakgrund,  

Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Det är av yttersta 
vikt att det finns en tydlighet och transparens att VA-kollektivet bara 
bär sina egna kostnader och inte påläggs orimliga avgifter eller räntor 
från Tjörns kommun som helhet. 

Under kommunfullmäktigemötet den 21 oktober 2021 kunde ingen 
redogöra för de principer som finns för räntebetalningar mellan VA-
kollektivet och Tjörns kommun. 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1. Vilka principer gäller för räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och 
Tjörns kommun? 

2. Hur redovisas dessa? 

3. Hur har man sett över hur vi beräknar VA verksamhetens 
självkostnad?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-11-09
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Kommunfullmäktige 2021-11-18 

 
Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L). 
 

Bakgrund,  
 
På internet (sida oppettider.org) kan man läsa följande: 
 
Om Familjecentralen Måsen – Tjörn 
 
”Familjecentralen Måsen i Myggenäs på Tjörn är en mötesplats i samverkan mellan 
BVC Capioläkarhus, Barnmorskegruppen och Tjörns kommun. Öppettider och 
information: Öppna förskolan 0-6 år Öppna förskolan är stängd tills vidare Den 17 juni 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att säga upp hyresavtalet för öppna förskolans 
lokaler i familjecentralen Måsen. Med anledning av det är verksamheten stängd tills 
vidare” 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vad var skälen till att stänga familjecentralen Måsen? 
2. Vilka ekonomiska konsekvenser har beslutet fått? 
3. Tycker du idag att detta var ett bra beslut? 

 
  

Maud Hultberg (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 

Anmälan av interpellation från Maud Hultberg (S) ställd 
till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om familjecentralen Måsen 

2021/345 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om 
familjecentralen Måsen, enligt följande: 

”Bakgrund,  

På internet (sida oppettider.org) kan man läsa följande: 

Om Familjecentralen Måsen – Tjörn 

Familjecentralen Måsen i Myggenäs på Tjörn är en mötesplats i 
samverkan mellan BVC Capioläkarhus, Barnmorskegruppen och Tjörns 
kommun. Öppettider och information: Öppna förskolan 0-6 år Öppna 
förskolan är stängd tills vidare Den 17 juni beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att säga upp hyresavtalet för öppna förskolans 
lokaler i familjecentralen Måsen. Med anledning av det är 
verksamheten stängd tills vidare” 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 

1. Vad var skälen till att stänga familjecentralen Måsen? 

2. Vilka ekonomiska konsekvenser har beslutet fått? 

3. Tycker du idag att detta var ett bra beslut?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-11-09 
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Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet  
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Motion om ändringar av Vatten- och avloppstaxan på Tjörn  
 
 
Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad vare sig mer 
eller mindre. Detta måste gälla alla viktiga delar av taxan. 
 
Det råder idag en oklarhet vilka kostnader VA-kollektivet har för allmän platsmark. 
 
I  den nuvarande VA-taxan finns skrivningar om såväl anläggningsavgifter som 
brukningsavgifter för allmän plats mark. På en direkt fråga så fick kommunfullmäktige besked 
om att inga avgifter för allmän platsmark debiterats under 2020. 
 
Det är viktigt för Tjörns kommuns trovärdighet att vi har taxor som både kan motiveras och 
efterlevas. Något som inte verkar vara fallet idag. 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi att: 
 
Tjörns kommunfullmäktige beslutar att ändra VA-taxan 
 

 Att punkt 6 i dagens taxa om ”Anläggningsavgift för allmän platsmark” sätts till 0 
kronor per kvadratmeter. 

 Att punkt 11 i dagens taxa om ”Brukningsavgift för allmän plats” sätts till 0 kronor 
per kvadratmeter. 
 

 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Benny Halldin           
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