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Fullmäktigeberedning 2050
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige presidium förslag till beslut:



Tacka beredningen för väl genomfört arbete.



Notera beredningens utredning till protokollet.



Hänskjuta frågan om eventuellt fortsatt uppdrag, förändrad inriktning, eller avsluta
uppdraget, till kommande fullmäktigeförsamling.



Beredningen fortlever men är vilande tills nytt uppdrag erhållits, alternativt beslut att
avveckla.
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1 Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2020-03-18 att tillsätta en
fullmäktigeberedning, Lysekil 2050. Uppdraget var att föreslå strukturella
förändringar för att möta framtidens utmaningar med fokus på kommunens
uppdrag som serviceaktör och beredningens arbete skulle redovisas under den
innevarande mandatperioden. Detta är beredningens redovisning till
Kommunfullmäktige.
En representant från varje parti utsågs att ingå i beredningen. Ledamöterna hade
inga personliga ersättare, vilket är sedvana i beredningsarbete för att säkra
kontinuitet och svetsa samman gruppen. De ekonomiska förutsättningarna och
förväntad arbetsinsats från beredningens ledamöter var inte specificerade i
uppdraget. Frågan om hur gruppen skulle organiseras inklusive ledarskapets
utformning var upp till gruppen att lösa.
Uppdragets omfattning och komplexitet lämnade stort utrymme för tolkning. De
givna förutsättningarna och det faktum att Lysekils kommun saknar tidigare vana
från tvärpolitiskt arbete i komplexa samhällsfrågor (till exempel i form av en
fullmäktigeberedning) resulterade i att gruppen initialt lade mycket arbete på att
tolka och definiera uppdraget samt på att skapa ett konstruktivt förhållningssätt
inom gruppen, baserat på ömsesidig tillit. Uppdragets exakta formulering,
beredningens tolkning av uppdraget, arbetets utformning och den gruppdynamiska
process som ledamöterna genomgått beskrivs utförligt i rapporten.
En kommun har tre huvudåtaganden, 1) att ge nödvändig samhällsservice till
medborgarna, 2) att säkra och utveckla demokratin (medborgarnas utövande av
demokratiska rättigheter och skyldigheter) och 3) att ansvara för
samhällsutvecklingen. Det utredningsuppdrag KF gav beredningen var endast
formulerat utifrån kommunens grunduppdrag som serviceleverantör. Eftersom
kommunen med förvaltning och politiker ständigt har serviceuppdrag att hantera
inom skola, omsorg, byggnation med mera är det beredningens uppfattning att
arbetet kring hur kommunen fungerar och utvecklas som demokratiaktör hamnar i
skymundan för att tas tag i senare. Demokratin tas således för given och antas vara
säkrad genom formuleringar i styrdokument och upprätthållandet av olika
arbetsrutiner. Beredningens uppfattning är att de insatser som gjorts hittills för att
stärka demokrati och tillit i kommunen är otillräckliga och att styrdokumenten inte
förmedlar den egentliga innebörden av de formella rutiner som beskrivs i dem.
Beredningens största insikt är att för att en kommun ska ha en legitimitet att
genomdriva några strukturella förändringar måste det finnas tillit hos den enskilda
medborgaren till att kommunen tillvaratar och förvaltar dennes intressen och
önskningar. Det är helt centralt att den enskilde medborgaren uppfattar att den
blir lyssnad på och att åsikter tas på allvar. Medborgarna måste uppleva att
kommunen som demokratisk organisation förvaltar makt och medel effektivt och
rättvist. Beredningens tolkning av det givna uppdraget har således fokuserat på hur
demokratin och tilliten ska kunna stärkas framför allt mellan politiker och
medborgare. Beredningen har också delvis behandlat relationen mellan politiker
och mellan politiker och tjänstepersoner/förvaltning.
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Beredningens strävan har inte varit att servera färdiga lösningar utan att i stället
skapa förutsättningar för fortsatt arbete med att forma framtidens demokratiska
Lysekil. Det är vidare beredningens samlade insikt att kommunens förvaltning och
politiker måste arbeta målmedvetet för att uppnå och bibehålla ett förtroende som
demokratiaktör. Om inte medborgarna har förtroende för kommunen som
organisation och dess legitimitet som demokratiaktör blir tillitsbristen på sikt ett
hinder för att kunna genomföra nödvändiga strukturella förändringar, eftersom
man riskerar att inte “ha med sig” medborgarna i processen. Beredningen valde
därför att fokusera på demokratiaspekten och har identifierat en rad områden med
utvecklingspotential för att stärka demokratin och tilliten i kommunen.
Författare
Maria Granberg
Ordförande styrande partier

Wictoria Insulan
Ordförande opposition

Anette Calner

Åsa Björneld

Stig Berlin

Carina Holgersson

Ricard Söderberg

Håkan Smedja

Tidigare beredningsledamöter: Christoffer Zakariasson och Monica Andersson
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2 Inledning
Uppdraget
Lysekils kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18 att inrätta en
fullmäktigeberedning. I underlagsmaterialet gavs följande bakgrund:
Demografiska förändringar och andra faktorer i vår omvärld medför ökade
behov och ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen ska leverera. Detta
ska hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Det är
därför angeläget att inleda ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella
förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra
gemensamma resurser på ett klokt sätt.
Fullmäktigeberedningens uppdrag är att beskriva och ge förslag på strukturella
åtgärder enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i
samband med behandlingen av budget för kommande år - Lysekil 2050
Ett sådant arbete skulle med fördel kunna ledas av en fullmäktigeberedning med
ett tydligt avgränsat uppgiftsområde. En fullmäktigeberedning med
representanter från fullmäktiges samtliga partier skulle ha goda förutsättningar
att tillföra ett adekvat och värdefullt underlag till en hållbar politik som kan
arbeta fram strategier med nödvändiga och långsiktiga strukturella åtgärder.
Detta ligger väl i linje med kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i
budget 2020 med plan 2021 och 2022. Målsättningen är att möta framtidens
utmaningar kopplade till kommunens uppdrag som en välfärdsleverantör.

Kommunens huvudåtaganden
För att förstå hur fullmäktigeberedningens (beredningens) uppdrag är förankrat i
kommunens verksamhet behövs insikt i vilka kommunens huvudåtaganden är (Fig. 1).
Med den bakgrunden är det lättare att förstå hur beredningens vidare arbete har
flyttat fokus från uppdragets initiala formulering inom ramen för kommunens roll
som serviceaktör till att handla om kommunens roll som garant för demokrati. Enligt
Lysekils kommuns rutin för ärendehantering och i enlighet med Sveriges kommuner
och regioners (SKR:s) beskrivning har kommunen, utifrån ett medborgarperspektiv,
följande tre huvudåtaganden:

•

Kommunen ska fungera som serviceaktör vilket betyder att ansvaret för
medborgarnas möjlighet till utbildning, hälsa med mera så långt som
möjligt tillgodoses genom insatser av de verksamheter som de
förtroendevalda ansvarar för. Dessa verksamheter fyller en viktig funktion i
att säkra ett hållbart samhälle.

•

Kommunen ska fungera som demokratiaktör vilket till exempel innebär att
de förtroendevalda i kommunen ska tillvarata alla medborgares intressen
genom att låta dessa få inflytande dels i allmänna val, dels genom
återkommande dialoger under mandatperioden. Förvaltningen spelar en
självklar roll här till exempel genom lättillgänglig och jämlik information
och tydlig kommunikation kring serviceutbud och beslut.

•

Det tredje åtagandet är att fungera som samhällsbyggare inom det
geografiska territoriet. Unikt för detta uppdrag är att kommunen inte har
egen rådighet över alla insatser som behöver göras, utan arbetet måste ske
tillsammans med flera olika aktörer som verkar i detta territorium. Aktörer
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kan vara statliga myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen.

Figur 1. Kommunens huvudåtaganden är att fungera som serviceaktör,
demokratiaktör och samhällsbyggare. Fritt efter Lysekils kommuns rutin för
ärendehantering, SKR:s beskrivning av kommuners roll samt presentation av M.
Sande, Dialogues.

Omvärldsanalys och framtidsspaning
Eftersom Beredningens uppdrag har syftat till att lösa utmaningar som ligger i
framtiden var det relevant att genomföra en omvärldsanalys och en
framtidsspaning. SKR publicerar återkommande omvärldsanalysrapporter (Vägval
för framtiden) där även trender relevanta för regioners och kommuners arbete
identifieras. Analyserna genomförs av SKR i samarbete med experter och
konsultbolaget Kairos Future. SKR skriver följande på sin hemsida:
“Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter
påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår
framtid. Omvärldsbevakning och analys av detta är nödvändigt för att förstå vad
som påverkar förutsättningarna att leda och styra och för att därefter kunna göra
kloka avvägningar och vägval.”

Enkla, komplicerade och komplexa frågor
Beredningens uppdrag har omfattat att identifiera kommunspecifika frågor som
måste lösas för att möta framtidens utmaningar. Ett allt vanligare arbetssätt inom
både forskning och praktiskt arbete är att karaktärisera samhällsfrågor som enkla,
komplicerade eller komplexa (Fig. 2, Sande M, Dialogues). Begreppen beskriver en
gradskillnad i hur svåra frågorna är att hantera, men framför allt beskriver de en
artskillnad. Det är först när man förstår problems art som man kan få en
uppfattning om hur de är möjliga att lösa. Men det kan även vara värdefull insikt
att förstå att de flesta samhällsproblem består av såväl komplicerade som
komplexa inslag. Frågans art avgör på viket sätt den måste angripas. Komplexa
frågor kan till exempel inte lösas med samma metod som enkla frågor.
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Figur 2. Illustration av enkla (en bilmotor), komplicerade (en månlandning) och
komplexa (ett nätverk av olika relationer) frågor. Efter presentation av M.
Sande, Dialogues.
•

Enkla frågor har en uppenbar relation mellan orsak och verkan och
problemlösningen hanterar vi genom att uppfatta – kategorisera – svara.
Ofta finns goda och tydliga exempel eller färdiga rutiner, en ”bästa praxis”,
som vi kan förhålla oss till.

•

Komplicerade frågor är förvisso svåra att förstå sig på, men ändå lösbara
och förutsägbara, när man har rätt kunskap om de ingående delarna och
deras inbördes relationer. Det finns även komplicerade frågor där vi vet att
det oväntade kan inträffa och vi kan därmed ha en viss beredskap att finna
olika former av lösningar.

•

Komplexa frågor kännetecknas av att man vare sig är överens om hur
problemet ska formuleras eller på vilket sätt de ska åtgärdas. Ofta är man
inte ens överens om problemens existens. Komplexa problem utgörs ofta av
händelser som vi inte ens i vår vildaste fantasi kan föreställa oss skulle
kunna inträffa, det vill säga allt det vi inte vet att vi inte vet. Komplexa
frågor kan utgöras av saker och ting som vi egentligen vet men som vi av
olika skäl undviker att tänka på. Komplexa frågor, vilket också
Beredningens uppdrag kan definieras som, beter sig annorlunda än
komplicerade och enkla frågor. De befinner sig i ständig förändring och
kräver andra tanke- och arbetssätt för att hanteras konstruktivt.

3 Den gruppdynamiska processen
Arbetet med beredningen startades upp i maj 2020. Initialt i grupprocessen
upplevdes deltagarna positiva till uppdraget trots att förutsättningar för gruppens
arbete inte var optimala. Dels startades arbetet upp när samhället var lamslaget av
en pandemi som begränsade möjligheten att mötas fysiskt, men det fanns heller
ingen resursperson som kunde förmedla hur arbetet i beredningen skulle utföras,
det fanns inga erfarenheter för beredningen att förlita sig på.
Andra frågor som gruppen skulle ta sig an var vem som skulle leda arbetet.
Medlemmarna var redan utsedda av respektive parti men vem som skulle vara
ledare/ordförande var upp till gruppen att besluta om. Gruppen var uppdelad i två
politiska block, de styrande partierna och de partier som var i opposition, och den
uppdelningen påverkade dynamiken kraftigt även i det här arbetet. Gruppen
hamnade ganska omgående i en konfliktsituation.
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Det fanns ingen erfarenhet av att arbeta tillsammans utan att vara politiskt
agiterande och ledamöterna hade inget ödmjukt sätt att förhålla sig till varandra.
Så småningom kunde gruppen utse en ordförande respektive vice ordförande från
varje block och kunde därmed börja att sig an uppdraget.
Beredningens uppdrag var otydligt beskrivet, det var formulerat som ett
serviceuppdrag och inte som ett politiskt uppdrag, och gruppen försökte skapa
konsensus kring målen, även då de var otydliga eller outtalade. Gruppen lyckades
inte komma överens om när och hur ofta möten skulle förläggas och ett parti valde
i det läget att kliva av arbetet. Att gruppen ställdes inför en så komplex fråga utan
att riktigt förstå det gjorde att samtalet vid varje möte tvingades börja om och till
slut ifrågasatte många av ledamöterna om de verkligen ville vara en del av
beredningen överhuvudtaget. Det såg onekligen mörkt ut.
Arbetsgruppens utveckling kan förstås med hjälp av nedanstående modell, Susan
Wheelans modell för grupputveckling; IMGD (Integrated Model of Group
Development). FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)
kan också användas för att beskriva gruppens utveckling. I den första
grupputvecklingsfasen i Wheelans modell, tillit och trygghet, arbetade vi för att
skapa en gemensam känsla av tillhörighet och lojalitet. Vi skapade gemensamma
regler men arbetet påverkades negativt av att vi inte uppfattade uppdraget på
samma sätt inom gruppen. Gruppen arbetade koncentrerat med att försöka nå
konsensus kring målen, även då de var otydliga eller outtalade.

Figur 3. Wheelans IMGD-modell. Stadium 1: Tillhörighet och trygghet
(Dependency and Inclusion, Stadium 2: Opposition och Konflikt
(Counterdependency and Fight), Stadium 3: Tillit och Struktur, Stadium 4:
Arbete och produktivitet (Work), Stadium 5: Avslut (Termination).
Ganska omgående gick gruppen över i rollsökningsfasen (FIRO);
gruppmedlemmarna var inte lika tysta längre, konfrontationer och kraftmätningar
präglade vårt arbete och oenigheterna rörde i allmänhet kunskap, ledarskap och
kompetens. Det bildas ofta undergrupper i det här stadiet – försök att skapa
undergrupper gjordes även i vår grupp, stämningen var stundtals påtagligt
aggressiv och ledaren ifrågasattes, liksom hur stort inflytande man själv hade i
gruppen och hur ens kompetens togs tillvara.
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Med roller i rollsökningsfasen menas inte det yttre, vem som är ledare till exempel.
I stället handlar det om “hur mycket de andra låter mig påverka dem”, och ”i vilken
utsträckning jag påverkas av dem”. Det var alltså denna rollfördelning som
gruppen nu skulle hitta fram till. I den här fasen kan det uppstå konflikter, framför
allt när två eller flera önskar vara på toppen av gruppens roller. Just dessa
konflikter hindrar många grupper från att bli sammansvetsade och effektiva (Will
Schutz, 1958). Gruppen valde att acceptera en tjänsteperson som projektledare.
Projektledaren hjälpte oss att hitta former för samarbetet och vi arbetade hårt för
att skapa arbetsro och för att kunna koncentrera oss på uppdraget.
Uppdraget blev klarare för oss efter en föreläsning av Martin Sande (Dialouges)
som hjälpte oss att förstå både komplexiteten och det komplicerade i vårt uppdrag,
men oenigheten i gruppen fanns fortfarande kvar. Den av oss alla utsedda ledaren
lämnade sitt uppdrag och med henne följde vice ordförande, då förtroendet för
ledarskapet uppfattades båda saknas och passivt ifrågasättas i gruppen. Nya ledare
utsågs av gruppen men en stor tveksamhet fanns fortfarande – ska vi, kan vi ta oss
an det här uppdraget? Det rådde också oenighet i gruppen om vilket stöd från
tjänstepersoner som vi behövde.
Att arbeta i en beredning skiljer sig från sedvanligt arbete i en nämnd och det
kräver en annan struktur. Beredningens arbete kräver förberedelser och
engagemang inför och mellan möten som ledarna själva måste stå för. Det kräver
också att medlemmarna läser in sig på litteratur och artiklar som kan komma att
användas som diskussionsunderlag i arbetet. Delar av gruppen upplevde
projektledaren som styrande över gruppens arbete. Att projektleda en beredning är
svårt och genom vårt diffusa uppdrag blev det än mer utmanande.
Hur gick det då fortsättningsvis för gruppen?
Vår arbetsro förbättrades avsevärt efter att vi, på vårt eget initiativ, satte ramar för
arbetet genom att tillsätta två ordföranden, en från de styrande partierna och en
från oppositionen, samt skapa tydlighet avseende arvodet. Återigen handlar det om
att hitta fram till en roll och en samhörighet. För det är då som gruppen kan vara
som mest effektiv. En ny och entusiastisk medlem kom in som ersättare för en
annan vilket också gav ny energi till samarbetet.
Innan nästa egentliga stadium inträder, enligt FIRO-teorin, följer en kortare fas
som ofta upplevs som en gemytlig befrielse. De underliggande konflikterna är
synliggjorda, en gemensam identitet för gruppen börjar utvecklas och
gruppmedlemmarna börjar förstå sina roller – så skedde även med oss. De behov
som tidigare visat sig i form av statusmarkering eller kamp för inflytande blev inte
längre lika tydliga och gruppmedlemmarna anpassade både ansvar och roller efter
uppgiften (Wheeler, tillit och struktur-fasen). Förmågan att leda sig själv ökar och
gruppen ägnar nu mer tid och energi på uppgiften än inbördes relationer.
Medarbetarna har nu tagit många av de uppgifter som ledaren tidigare tagit mest
ansvar för.
Beredningens arbetsgrupp påverkades mycket positivt av att
pandemirestriktionerna lättade och av att kunna börja träffas fysiskt. Arbetet med
beredningen har dessvärre också präglats av att flera ledamöter ofta varit
frånvarande. Orsaken till att en fungerande och sammansvetsad grupp från början
skapas är att alla komponenterna behövs, i det här fallet samtliga politiska partier
som finns representerade i fullmäktige. Annars hade uppdraget varit individuellt
utformat och gruppen hade inte behövts över huvud taget.
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Alla i gruppen har en roll, oavsett om det är att styra eller göra någonting annat.
Genom att hela gruppen sällan varit samlad samtidigt har grupptryggheten
påverkats och inte kunnat utvecklas som önskat. Tryggheten i gruppen gör det
lättare att skifta roll och möjliggör att gruppens medlemmar i högre utsträckning
vågar förlita sig på de andra och deras respektive kompetenser. Medlemmarna
känner sig trygga och vet mer eller mindre medvetet att de alla är viktiga. Det har
skapats tillit i gruppen.

4 Metoder
Arbetssätt och fördjupning
Beredningen enades tidigt om gemensamma spelregler. Spelreglerna var viktiga för
att öppenhet, förtroende och tillit skulle kunna skapas i gruppen. Spelreglerna kan
sammanfattas i följande punkter:
•

Samtalet ska kännetecknas av dialog i stället för monolog.

•

Ledamöterna ska tillsammans skapa tydlighet i formuleringar av tankar
och förslag.

•

Ledamöterna ska tillsammans verka för stringens och fokus i samtalen.

•

Mobiltelefoner ska läggas undan och inte användas under möten.

•

För att stimulera till en öppen dialog råder mötessekretess.

•

Krav på kvalificerad majoritet vid viktiga beslut, sex av nio senare sex av
åtta.

Gruppens arbete omfattade att enas om formulering av ett nuläge, en
omvärldsanalys och ge förslag på utvecklingsområden för framtiden. Eftersom
gruppens sammansättning bestod av ledamöter som aldrig tidigare samarbetat var
det viktigt att all text som formulerades hade legitimitet i gruppen. Det betydde att
gruppen utsåg en egen sekreterare som tog noggranna minnesanteckningar under
mötet i stället för beslutsprotokoll.
Under det nästkommande mötet ägnades god tid åt att gå igenom
minnesanteckningarna från föregående möte på ett sådant sätt att alla ledamöter
kände sig bekväma med formuleringarna. Gruppen har i alla beslut och förslag
strävat efter att nå en samsyn eller konsensus. Anledningen till detta var både att
utmana till att hitta partiöverskridande samverkansområden samt att skapa ett så
robust och förankrat underlag som möjligt för fortsatt arbete med dessa frågor.
Konsensusprocessen är krävande och tar tid men i gengäld blir kvaliteten på
resultatet högre än om beslut hade fattats genom kompromiss eller
majoritetsomröstning (Fig. 4).
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Figur 4. Olika metoder för beslutsfattande och hur de förhåller sig till tidsåtgång och
kvaliteten på resultatet.

Beredningen har arbetat på följande sätt med kunskapsinhämtning och
fördjupning för att kunna tolka och formulera uppdraget och identifiera
utvecklingsområden:
•

Trendspaning med Jan Torége (SKR). Spaningen baserades på SKRs
omvärldsanalys 2018 och de 13 trender som lyfts i den analysen. I samtal
och genom att använda verktyget NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder,
Resurser, Aktiviteter) valde Beredningen ut vilka av de 13 trenderna som
ansågs speciellt relevanta för Lysekil.

•

En sållning gjordes bland de tre trender (brist på kvalificerad arbetskraft,
ökad polarisering, bristande tillit) som valts ut initialt. Detta resulterade i
att Beredningen fokuserade på trenden bristande tillit som en
grundläggande förutsättning för att politiska beslut för framtiden ska
kunna genomdrivas effektivt eller överhuvudtaget.

•

Fördjupning i begreppen ”socialt kapital”, ”tillit” och ”demokrati” med hjälp
av Jan Torége, Martin Sande och diverse litteratur (se nedan).

•

Föreläsning av Emma Nohrén om FN´s mål om hållbar utveckling och
miljömålsberedningen, ”Havet och människan”.

•

Interna föreläsare från kommunens olika förvaltningar.

•

Beredningen har tillämpat användardriven innovation för att efterhöra hur
ett representativt urval av medborgare uppfattar politiken i Lysekil. Som en
del i Beredningens arbete har gruppen gjort en övning i användardriven
innovation, dvs tjänstedesign utifrån SKR:s modell. Kunskap om att arbeta
med användardriven innovation fanns i gruppen då en av ledamöterna
utbildar i modellen samt projektleder utvecklingsprojekt med metoden.
Användardriven innovation, i den här formen, kan användas i alla
offentliga organisationer och är applicerbar på både förvaltning och politik.

•

Utvecklat en harmonisk styrnings- och arbetsmodell för vår kommuns
fullmäktigeberedning med förslag till arvoderingsram.
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5 Diskussion
Hur vi tolkat och definierat uppdraget
Beredningens tolkning av uppdraget:
1. Att på djupet identifiera förutsättningar och hinder för att nå det långsiktigt
hållbara Lysekil 2050
2. Att föreslå utvecklingsområden för att nå det långsiktigt hållbara Lysekil
2050
Beredningen har utifrån SKRs trender, litteratur, föreläsningar av
förvaltningschefer, SKR och andra externa föreläsare, övningar i olika
processverktyg, seminarier och djupgående diskussioner i gruppen identifierat
vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att förändringsprocesser
centrala för utvecklingen i kommunen ska kunna ske.
Beredningen har definierat en rad nyckelområden som kräver utveckling för att
stärka demokrati och tillit i kommunen. Utan tilliten är nödvändiga förändringar
sannolikt svåra att genomföra. Som beredning har vi insett att vi arbetar med en
komplex fråga. Gruppen kan därför inte själv producera färdiga lösningar utan det
viktigaste är i stället att på sikt involvera fler politiker, medborgare och eventuellt
förvaltning i en grundläggande tankeprocess. Vi pekar här ut ett antal faktorer,
brister, möjligheter att ta avstamp i inför ett sådant fördjupat arbete.

Trendspaning
Med all respekt för framtidsspaningar kunde få ana att Ryssland skulle starta ett
fullskaligt krig i Ukraina 24 februari 2022. Tre år tidigare kunde ingen tro att stora
delar av jordens befolkning skulle sitta hemma i karantän under 2020-2021 på
grund av en global pandemi, och att vi i ett slag rationaliserat bort många riktiga
möten till förmån för virtuella möten, med minskat resande som följd. Det vi lärt
oss den hårda vägen är att inte ens de professionella framtidsspanarna kan förutse
utvecklingen 20 år framåt. Det näst bästa är att analysera pågående trender, och
om de leder i icke önskvärd riktning så får man göra vad man kan för att vända den
utvecklingen.
SKRs omvärldsanalyser 2018 och 2021
Efter djupgående analys av uppdraget i relation till bland annat SKR:s 13 trender
(SKRs omvärldsanalys 2018) fann beredningen tre trender speciellt relevanta för
Lysekils kommuns förmåga att möta framtidens utmaningar kopplade till
uppdraget som välfärdsleverantör. Dessa tre trender var i fallande ordning;
1) minskad tillit (8), 2) ökad polarisering (4) och 3) hårdare konkurrens om
kompetens (3), vi uppfattar att minskad tillit och ökad polarisering är intimt
sammanlänkande.
Hårdare konkurrens om kompetens - Trend 3:2018
De små kommunerna har idag ofta svårt både att rekrytera, och att behålla,
nyckelkompetenser eftersom konkurrensen är stor. (Detta gäller både kommunen
och de lokala företagen).
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Många nyutexaminerade tar sin första anställning i en liten kommun men stannar
kanske bara ett till tre år innan de drar vidare till större kommuner med mer
specialiserade arbetsuppgifter, och högre lön. Kvar står en arbetsgivare i den lilla
kommunen som lagt tid på att lära upp personen i fråga, och som nu ska
nyrekrytera och starta om processen på nytt.
Lysekil är förvisso inte en kranskommun till en storstad, men kommunen har en
konkurrensfördel i vår natur och den lilla stadens fördelar för att lösa livspusslet.
Men vi är beroende av att få fler som betalar skatt till kommunen. Beredningen
anser att kommunen måste utveckla hur vi tar emot och bemöter nyinflyttade,
samt hur det sociala livet kan underlättas genom olika mötesplatser, arrangemang
med mera.
Lysekils kommun har en generellt lägre utbildningsnivå, högre barnfattigdom och
högre arbetslöshet än motsvarande kommuner i Sverige (KOLADA). Samtidigt som
det finns många arbetslösa i kommunen har vi brist på kvalificerad arbetskraft till
exempel inom vårdsektorn. De flesta tjänsterna inom hemsjukvård och omsorg
kräver undersköterskeutbildning, men få har rätt kompetens eller tillräckliga
språkkunskaper. Beredningen menar att arbetsförhållandena inom vård- och
omsorgsyrkena måste förbättras och utvecklas för att attrahera arbetskraft men
framför allt för att människor ska orka och vilja stanna kvar i arbete inom denna
sektor.
En stor del av Lysekils förvärvsarbetande invånare är beroende av ett fåtal större
arbetsgivare i högt specialiserade branscher, såsom Preemraff och Husqvarna. Om
de företagen lägger ner sin verksamhet eller ändrar inriktning är det troligt att de
flesta som förlorar sina arbeten antingen måste flytta eller fortbilda sig. Arbetslivet
förändras i allt snabbare takt, företag flyttar sin verksamhet eller etablerar nya
verksamheter. Det enda vi kan vara säkra på framöver är att antalet arbetstillfällen,
och fördelningen av branscher och yrken hela tiden kommer att variera över tid.
Ökad polarisering - (Trend 4:2018, 6:2021)
Både nationellt och internationellt finns tydliga exempel på ökad polarisering och
radikalisering, både i den offentliga debatten, på sociala medier och i människor
vardag och mellanmänskliga relationer. En tydlig trend som bidrar till polarisering
är att unga kvinnor har bättre skolresultat än unga män. Kvinnor väljer att studera
vidare och flytta till större städer i större utsträckning än jämnåriga män, vilket
förstärker skillnader i utbildningsnivå mellan könen, och mellan olika delar av
riket.
Beredningen menar att det finns grupper som befinner sig i utsatthet och
utanförskap i Lysekil. Utanförskap, känslan av att inte höra till, eller inte bli
accepterad riskerar att permanentas, och leder i sin tur till minskande tillit. Sociala
medier verkar bidra till en ökad polarisering. Det ”goda samtalet” där olika parter
får lägga fram sin åsikt och parterna anstränger sig för att sätta sig in i varandras
tankegång är ovanligt i sociala medier och även inom politiken. Missförstånd,
slagfärdiga kommentarer och dräpande repliker bidrar oftast till
åsiktspolariseringen.
Beredningen anser att kommunen aktivt måste arbeta för att minska
polariseringen. Polarisering hänger intimt samman med tillitsfrågan vilken
beredningen har valt att fokusera på och utarbeta åtgärdsförslag kring.
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Minskande tillit (8:2018) // Tillitens betydelse uppmärksammas
alltmer (8:2021)
”Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande
för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Med hög tillit minskar
transaktionskostnaderna i samhället, vilket ökar dynamiken i ekonomin.
Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg
kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad lycka är också väl
dokumenterad i forskningen. I internationella jämförelser ligger Sverige
tillsammans med de nordiska länderna samt Nederländerna i topp vad gäller
människors tillit. Men något håller på att hända i Sverige. Tilliten har minskat
något och det verkar som tilliten varierar alltmer mellan olika grupper i
samhället.”
Ur SKR Omvärldsanalys 2021, Trend 8. “Tillitens betydelse
uppmärksammas alltmer”
Tillit är den trend som beredningen valde att fokusera hela sitt arbete på. Tillit och
demokrati inom alla kommunens processer och i alla skärningspunkter med fokus
på interaktionen mellan politiker och medborgare.

Betydelsen av frågors art
Beredningen har diskuterat att många frågor som egentligen är komplexa ofta
behandlas som om de vore enkla. Det kan leda till att beslutsunderlaget inte ger
information om hela bilden och berörda parter inte hörs eller involveras i tillräcklig
utsträckning. Beslut blir då oförankrade och odemokratiska. Om detta får pågå blir
resultatet i längden en minskad tillit mellan dem som påverkas av besluten och
beslutsfattarna. Beredningen anser därför att det är viktigt att konstruera tydliga
arbetssätt som svarar mot frågans art, dvs om frågan är enkel, komplicerad eller
komplex. Lysekils kommun saknar idag denna struktur.
Beredningen föreslår därför en revidering av riktlinjerna för ärendehantering som
är kopplad till frågans art. Dessa riktlinjer ska godkännas av kommunfullmäktige.

Metoder som underlättar för att fatta värdeskapande beslut
Beredningen har observerat att det i flera av Sveriges kommuner pågår försök att
utveckla nya politiska arbetsformer. Fler och fler kommuner inser nyttan och
nödvändigheten att hitta nya sätt att hantera svåra frågor tillsammans med ett
brett urval av invånare som kan bidra med nya perspektiv och annorlunda
lösningar. Det finns uppenbara fördelar med att involvera de som berörs av beslut
redan i problemformuleringsfasen. På så sätt upptäcks ofta att politikens eller
förvaltningens tänkta förslag kan vara ett försök att åtgärda ett symptom, vars
underliggande orsaker i stället behöver utforskas. Komplicerade och komplexa
frågor spänner ofta över flera sektorer, vilket ställer krav på sektorövergripande
samarbete mellan skilda arbetskulturer.
Det finns olika grader av medborgarinflytande, och för att åskådliggöra detta
använder SKR ett verktyg, den så kallade ”Inflytandetrappan”. Det är ett verktyg
som kan hjälpa till att tydliggöra för samtliga involverade vilken typ av inflytande
deltagarna kan förvänta sig. Information är den mest grundläggande formen för
delaktighet, vilket skapar förutsättningar för de andra formerna som omfattar
konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande vilket vi fritt har översatt till
medskapande.
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Figur 5. Inflytandetrappan. Fritt efter SKR:s förlaga.

Brukare, utförare och företrädare för civilsamhället har alla olika kompetenser och
perspektiv att tillföra. Beredningen vill poängtera att värdeskapandet ligger i det
mellanmänskliga, det är där nya idéer uppstår. Först då kan det bli värdeskapande
för både individen och organisationen, genom att man får nya förväntningar på
varandra. Motsatsen, dvs när kompetens inte tas till vara, förbises eller inte tillåts
omsättas i samverkan med andra aktörer, undergräver på sikt beslutens legitimitet.
Vad är motsatsen till värdeskapande?
För att indikera hur kostnadseffektiv respektive verksamhet är, används idag olika
former av jämförelser där nyckeltal används för att ge en indikation på hur väl
kommunen presterar jämfört men andra kommuner (redovisat i KOLADA).
Kritiken mot NPM (New Public Management, styrmodeller för kommunal
verksamhet som är inspirerade av teorin och styrsätt inom näringslivet) växer från
olika håll. Kritiken gäller både hur målen formuleras och vad politiken gör med
resultatredovisningen i form av analys, omprioriteringar och lärande. En lika viktig
invändning är att målstyrningen bidrar till att likrikta verksamheter och fokusera
på det mätbara. Följden blir att viktiga kvalitetsaspekter som inte kan mätas därför
inte diskuteras eller rent av nedvärderas (Bornemark, 2018).
Lika viktigt som att verksamheter är kostnadseffektiv och har god kvalitet är att
göra rätt saker. Att Sveriges kommuner inte kan fortsätta att oreflekterat göra vad
man alltid har gjort, på samma sätt som man alltid har gjort, är ganska självklart
för de flesta, både i politiken, verksamheterna och medborgarna.
Samhällsutvecklingen gör att vi måste fråga oss om vi ens gör rätt saker, innan vi
gör dem. Ett i längden mer kostnadseffektivt sätt att få veta att huruvida vi faktiskt
gör rätt åtgärder, är att släppa in medborgare och brukare redan i problemformuleringsfasen. I detta kapitel presenterar vi två metoder för medborgar- respektive
brukarmedverkan, nämligen medborgardialog och användardriven innovation.
Beredningen anser att såväl politiken som verksamheterna oftare behöver
reflektera inför olika beslut och ställa frågan ”Är detta beslut värdeskapande, och
för vem/vilka? Beslutar vi om rätt åtgärder och av rätt orsaker? Gör vi på rätt sätt
eller gör vi rätt saker?
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Medborgardialog
Medborgardialog är en process och ett verktyg för kunskapsinhämtning och
möjlighet att tillsammans lösa gemensamma problem. Syftet är att skapa större
förståelse för, och begripa mer om, komplexa sammanhang. Medborgardialog är
ett verktyg för politik och förvaltning att hjälpa människor att åstadkomma det de
själva önskar. Inom metoden medborgardialog finns varierande utrymme för
medborgarna att vara medskapande och att fatta beslut. Medborgardialog är inte
tänkt att vara en metod som föregår och lever sitt eget liv i förhållande till ett
politiskt beslut. Medborgardialogens karaktär är horisontell och inkluderande. Alla
bjuds in, och de som väljer att delta gör det på jämställda villkor, inte utifrån
parlamentarisk representativitet eller kvotering av olika intressegrupper. Däremot
är det viktigt att inbjudan att delta är inkluderande och öppen för alla. Man kan
också tänka sig att man i ett tidigt skede gör riktade insatser att bjuda in deltagare
som kan tillföra ytterligare kompetenser och perspektiv.
Enligt Abrahamsson (2020) visar forskning att om medborgardialoger genomförs
på rätt sätt och av rätt orsaker blir resultatet oftast väl förankrade beslut som
skapar värde för dem som berörs. Som en biprodukt ökar oftast även tilliten mellan
de olika deltagarna i medborgardialogsprocessen. Medskapandet, betonar
Abrahamsson, är en fråga om gemensamt lärande. Medskapandet kan även
innefatta olika grader av beslutsfattande. Om människor är medskapande i
beslutsfattandet så känner de sig inkluderade och förändringar kan bli varaktiga
och genomgripande.
Beredningen anser att medborgardialogen med fördel kan användas oftare för att
hantera komplexa samhällsfrågor, men politiken måste noga fundera igenom hur
och varför man väljer att använda detta verktyg. Om politiken använder
medborgardialogen utan att dela med sig av makten att fatta beslut riskerar
medborgardialogen som verktyg att tappa kraft och trovärdighet.
Beredningen menar att det är viktigt att fundera på hur medborgarnas medverkan
ska värnas. När kommunen bjuder in till medborgardialog är det viktigt att varje
deltagare blir lyssnad på, att man kan tala uppriktigt och att de medborgare som
deltar kan känna att deras medverkan är viktig, att deras perspektiv är värdefulla
och att de faktiskt upplever sig själva som jämbördiga till exempel med
kommunens representanter (både tjänstepersoner och förtroendevalda).
Beredningen anser att det är viktigt att reflektera över följande frågor innan man
bjuder in:
•

Vilken grad av beslutsmakt är politiken beredd att avstå i den här frågan?

•

Kan de inbjudna förstå vilken typ av inflytande de kommer att kunna få?

•

Har deltagarna fått en rimlig uppfattning om tidsåtgången?

•

Finns det medel för att ersätta förlorad arbetsförtjänst? Behövs tolkhjälp?

•

Lägger vi möten på rätt tider?

•

Finns det risk att någon grupp är underrepresenterad?

•

Får deltagarna rätt och tillräcklig återkoppling?
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Beredningen anser att det är viktigt att diskutera vem/vilka som ska initiera,
respektive besluta om en medborgardialog ska genomföras. Det är en praxis som
kanske måste få växa fram, men ett rimligt antagande är att i sin mest extrema
form, medborgarbudget, är det KF som ska fatta beslutet. Vissa kommuner har valt
att det alltid är KF som ska fatta beslut om medborgardialog.
Användardriven innovation
Som en del i Beredningens arbete har gruppen gjort en övning i användardriven
innovation, dvs tjänstedesign utifrån SKR:s modell. Användardriven innovation, i
den här formen, kan användas i alla offentliga organisationer och är applicerbar på
både förvaltning och politik. Upplägget för övningen var att varje ledamot fick i
uppdrag att ringa tre personer och instruktionen var att de som kontaktades skulle
vara kommuninvånare men fick inte vara lokalpolitiskt engagerade. Frågan som
ställdes var följande: känner du förtroende för de folkvalda politikerna i
kommunen? Frågan är formulerad utifrån att beredningen har valt att fokusera på
demokrati och tillit. Beroende på svaret, ja eller nej, ställdes följande följdfrågor:
om ja, vad är det som gör att du har förtroende respektive om nej, vad skulle få dig
att få ett ökat förtroende? 20 personer kontaktades och följande svar framkom:
De flesta svarade att de hyser ett blandat förtroende men att lokalpolitiken är
väldigt osynlig. Respondenterna svarade att de önskar se mer av vad de olika lokala
partierna tycker och att de vill få mer information om politiska frågor och beslut i
Lysekilsposten och i sociala mediekanaler. De önskar se mer av diskussionen kring
politiska frågor samt de framför att de önskar att de olika politiska partierna
kommunicerar sina ståndpunkter tydligare. Flera svarade att de inte vet vad de
olika partierna står för, vad de vill - de önskar en tydlighet i partiernas
viljeriktning. Några svarade att de inte har något förtroende alls: "som individer
ger lokalpolitikerna ett okunnigt intryck och inger därmed inget som helst
förtroende". Flera svarade också att det är viktigt att politikerna håller isär sin roll
som politiker och som privatperson, de tillfrågade vill se mindre av negativa inlägg
med (ibland) personangrepp i sociala medier. Flera påpekade att de inte särskiljer
oss från våra politiska uppdrag, de ser om som politiska representanter i alla lägen.
Flera av de tillfrågade önskade också mindre fokus på vad andra politiska partier
INTE gör bra och mer fokus på vad varje enskilt parti vill göra annorlunda och
bättre.
Den här övningen ska ses som en fingervisning för vad allas våra väljare tycker och
hur de uppfattar lokalpolitiken. 20 personer kan inte ses som ett evidensbaserat
underlag men det räcker för att fånga uppfattningar och strömningar bland
medborgarna i enlighet med användardriven innovation, när den här metoden
används i "skarp läge" räcker det att 7 personer tillfrågas för att få en "mättnad",
dvs. tidigt veta om ett förslag är bra eller dåligt, om det ska arbetas vidare med eller
om det inte är intressant för målgruppen. Resultatet är en viktig reflektion i allt
vårt politiska arbete - hur uppfattas vi av väljarna i kommunen? Devisen för
användardriven innovation är att vi ska sluta gissa och börja fråga vad som är
värdeskapande för målgruppen, dvs. väljarna.
Beredningen anser att användardriven innovation är en bra metod för att tidigt
upptäcka om idéer är värdeskapande för kommunens medborgare. Metoden skulle
till exempel kunna användas för att genomföra medborgarförslag tillsammans med
medborgarna själva.
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Att styra men ändå spegla den breda folkviljan
Det politiska landskapet har förändrats sedan början av 2010-talet. Den
traditionella höger-vänsterskalan bryts upp, partier som innehaft makten i sin
kommun i decennier måste söka nya samarbeten över parti- och blockgränserna
(Abrahamsson, 2020). Detta leder till förvirring både bland de aktiva politikerna
som måste omvärdera sin självuppfattning, och väljarna som inte längre ser klara
alternativ inför ett val. Detta är en utmaning.
Oavsett vilket styre en kommun har så är utmaningen att leverera resultat med
bibehållen respekt för demokratiska processer. För att lyckas med ett
blocköverskridande styre är det enligt SKR viktigt att välja tillförlitliga
samarbetspartier och etablera förtroendefulla relationer med politiska ledare på
båda sidorna av den traditionella blockgränsen. Ett minoritetsstyre behöver
emellertid lägga mer kraft på att lyssna in, tillmötesgå och tillvarata åsikter och
behov som artikuleras av såväl medborgare som politiker från oppositionen om
man vill att beslut ska stå sig över tid.
Beredningen anser att ett bra sätt att ta tillvara oppositionens åsikter, framför allt i
komplexa frågor, kan vara att just genom en politisk process arbeta enligt samma
metod som används för medborgardialog.

6 Tillit och skärningspunkter
”I tider av ökad polarisering, växande social oro och brist på gemensamma
berättelser riskerar tilliten mellan människor att påverkas negativt, speciellt
bland utsatta människor och grupper. Minskar tilliten mellan människor ökar
betydelsen av att samhällets institutioner och organisationer lever upp till vad
man som medborgare ska kunna förvänta sig av dem. Ledarskapet och det
offentliga agerandet från politiska företrädare, myndighetspersoner och den
ekonomiska eliten blir nu mer avgörande.”
Ur SKR Omvärldsanalys 2021, Trend 8. Tillitens betydelse
uppmärksammas alltmer.
Beredningen uppfattar att det finns en misstro i lokalsamhället mot både
kommunen som organisation och mot politikerkåren. Denna misstro ger sig till
uttryck speciellt i sociala medier. Det förekommer också olika grader av misstro
mellan politiker och mellan politiker och förvaltning (Fig. 6). Denna misstro eller
brist på tillit blir ett hinder för att genomföra nödvändiga strukturella förändringar
och nå värdeskapande beslut som håller långsiktigt. Politiker och tjänstepersoner
har vidare olika roller i organisationen, vilket inte alltid framgår tydligt för den
enskilde medborgaren. Det finns alltså flera områden där tilliten kan minska om
kommunikation mellan grupper inte är tydlig eller uteblir.
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Figur 6. Bilden illustrerar möjliga faktorer och arbetsmetoder som kan vara centrala i
tillitsskapandet mellan olika grupper i en kommun. Bilden är hämtad från M. Sande,
Dialogues.

Begreppsförklaring knuten till Fig. 6:
Medborgare
•

Oftast skattebetalare med rösträtt i kommunalval och valbar till uppdrag
inom sin kommun.

•

Ibland brukare som tar del av välfärdstjänster eller annan kommunal
service.

•

Ibland anställd i sin egen kommun.

Politiker
•
•
•
•
•
•
•

•

En fullmäktigeledamot är förtroendevald i allmänna val.
Som fritidspolitiker i en nämnd har man ett arvode för förtroendeuppdrag
som man fullgör gör på sin fritid.
Förväntas företräda, agera och rösta utifrån sitt partis åsikter.
Kommunpolitikerna har lokal förankring, då samtliga är medborgare i
samma kommun.
Alla deltidspolitiker som måste ta ledigt från sitt arbete har rätt till
ersättning från kommunen för förlorad arbetsförtjänst.
Heltidsarvoderade politiker i Lysekil är kommunstyrelsens ordförande
(KSO) medan oppositionsrådet är arvoderad på deltid.
Ordförande och vice ordförande i nämnderna har ett fast arvode i relation
till den förväntade arbetsinsats som uppdraget innebär. Övriga ledamöter i
nämnd har mötesarvode för inläsning mm.
Övrig tid som en deltidspolitiker ägnar åt sitt uppdrag sker på ideell basis,
dvs utan ekonomisk ersättning. Exempel på det kan vara aktiviteter
kopplade till partitillhörigheten.
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Tjänsteperson
•
•
•

En person som är anställd av kommunen och som har dokumenterad
kompetens inom ett visst förvaltningsområde.
Tjänstepersoner förväntas ta fram underlag och verkställa/utföra fattade
beslut på ett objektivt vis baserat på vedertagen kunskap.
Tjänstepersoner kan bo och arbeta i olika kommuner.

7 Slutsatser - vad behöver göras?
Beredningen har valt att fokusera på relationerna mellan politiker-politiker och
medborgare-politiker men har medvetet valt bort att formulera förändringar eller
anpassningar i förvaltningen. Beredningen har arbetat med att identifiera centrala
processer och funktioner där utveckling måste ske för att skapa förutsättningar för
att öka tillit och demokrati i Lysekil. Ett exempel är att vitalisera
kommunfullmäktige, ett annat är att formulera uppdragsbeskrivningar där det
klart framgår vad som förväntas av en person som åtar sig ett speciellt
förtroendeuppdrag i form av demokratisäkring och dialog. Ett annat exempel
omfattar medskapande där flera aktörer ingår, att på ett tidigt stadium förstå vilket
arbetssätt som krävs för att nå värdeskapande resultat i beslutsfattande.
Beredningen ser att utveckling inom dessa områden kommer att bidra till att öka
vitaliteten i hela kommunorganisationen.

Medskapande och värdeskapande beslutsfattande
Involvera barn och unga
Kommuner, regioner och myndigheter har en skyldighet att i sina verksamheter
säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Det
skall vara ett stående uppdrag, en “arbetskultur” hos förvaltningen att alltid beakta
barnkonventionen, liksom övriga medborgare och civilsamhället.
Vissa kommuner har valt att jobba med ett Ungdomsfullmäktige. Risken med
sådana arbetsformer är att det ger ungdomarna ett falskt intryck av möjlighet till
större inflytande än politiken är beredd att ge dem, vilket kan leda till en bristande
tillit. När vi väljer former för samarbete eller medverkande medborgardialog med
ungdomar, föreningsliv med mera måste vi säkerställa att vi har klargjort
förväntningarna mellan parterna avseende arbetsinsats, tidsåtgång och liknande.
Beredningen anser att en av de viktigaste frågorna för att skapa tillit till
demokratin är att involvera barn, unga och yngre vuxna (18-25 år) som bor i
kommunen. Det är av största vikt att kommande generationer tillåts engagera sig
och uttrycka sin åsikt samt vill ta del av vårt samhällsbyggande för framtiden.
Kommunen bör utarbeta former för detta tillsammans med barn och unga.
Involvera civilsamhället
Folkrörelsesverige har försvagats men samhället behöver invånare som är aktiva
och deltar i samhällsbyggandet. Beredningen anser att kommunen har en viktig
funktion i att underlätta för föreningar att bedriva den verksamhet som motiverar
dem att fortsätta sitt engagemang för ”egna och andras barn”. Beredningen anser
att vi behöver tänka brett, dvs hela civilsamhället, inte enbart idrottsföreningar.
Beredningen ser också att det är svårt att rekrytera nya politiker och att
politikerkårens sammansättning skiljer sig avsevärt från Lysekils demografi. Det
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saknas bland annat representation från personer yngre än 50 år och medborgare
med annan etnisk bakgrund än svensk. Kvinnor är dessutom underrepresenterade
speciellt i bolagsstyrelser och på ledande positioner i den politiska organisationen.
Civilsamhället är en viktig rekryteringsbas för framtidens folkvalda politiker och är
således viktigt både i sin egen rätt och för framtidens demokratiarbete. För att göra
politiken attraktiv, för att få fler att engagera sig, måste det politiska arbetet
kännas angeläget och formerna upplevas som tidsenliga. Politiken och kommunen
bör också föregå med gott exempel vad gäller demokrati och delaktighet. Kan
arbetssätt och medverkan göras enklare och mer tidsenliga?
Medborgardialog och andra verktyg
I femte kapitlet beskrev vi bland annat verktygen medborgardialog och
användardriven innovation. Vi förde även ett resonemang om förväntningar på och
olika grader av inflytande, vilket kan tydliggöras med hjälp av SKR:s så kallad
inflytandetrappa. Vidare förde vi resonemang om vad som skapar värde, och för
vem, och vad som inte skapar värde.
Enkelt uttryckt anser beredningen att Lysekils kommun bör arbeta på liknande vis
som Helsingborgs kommun gör enligt devisen ”Vi bygger tillsammans”. Att alltid
ställa sig frågan om alla grupper är hörda i en fråga. Det är en generell och bra
ansats. Det gäller att situationsanpassa valet av verktyg för medborgarmedverkan i
ärendehanteringsprocessen efter lokala förutsättningar och beroende på frågans
art (enkel, komplicerad och komplex). Med det anser beredningen att ett ökat
ansvar kan komma att läggas på presidierna, det vill säga ordförande och vice
ordförande i en nämnd, styrelse med mera.
Motioner och medborgarförslag
Ett viktigt verktyg i den enskilde fullmäktigeledamotens politiska arbete är rätten
att lämna en motion. Om man önskar att utveckla och stärka politikerrollen är det
därför angeläget att motioner behandlas seriöst och konstruktivt. På motsvarande
sätt är medborgarförslagen viktiga för medborgarnas möjligheter att delta i den
kommunala demokratin. Så här resonerar Tranemo kommun:
“Det är angeläget att svar på motionen/medborgarförslaget sker så snabbt som
möjligt t.ex. medan frågan är aktuell. Kommunstyrelsens förvaltning har
uppdraget att utreda och lämna förslag till motionssvar respektive svar på
medborgarförslag. Förvaltningen ska ha kontakt med motionären och
förslagsställaren inför arbetet med att utarbeta förslag i syfte att motionären och
förslagsställaren skall ges tillfälle att utveckla sin motion eller sitt
medborgarförslag. “
Beredningen vill se en revidering av rutinen för ärendehantering och att det är
fullmäktige som beslutar om detta. Beredningen vill också se ett delvis nytt
förhållningssätt, särskilt i beredningsfasen, i syfte att involvera medborgare och
förslagsställare och göra dem medskapande.
Av de ca 3000 medborgarförslag som lämnades in i 137 svenska kommuner under
2014 bifölls endast 14%. Andelen avslag var 33%. För att en motionär eller
medborgarförslagsställare skall få acceptans för ett avslagsbeslut är det viktigt att:

•
•

tjänsteutlåtandet förmedlar att man har förstått syftet med
motionen/medborgarförslaget
det av tjänsteutlåtandet framgår varför motionen/medborgarförslaget inte
kan bifallas
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•

motionären/förslagsställaren förstår av tjänsteutlåtandet hur förvaltningen
kommit fram till en viss ståndpunkt/slutsats i sammanvägningen av
motstridiga intressen/faktorer

Av de ovan nämnda medborgarförslag återremitterades 9 procent och 44 procent
ansågs besvarade. Nästan hälften av alla medborgarförslag riskerade sålunda att
hamna i ett ingenmansland, varken bifallna eller avslagna. Risken är överhängande
att förslagsställaren inte förstår frasen “anses besvarad med hänvisning till vad
som anförs i tjänsteutlåtandet”. Även inom politikerkåren råder delade meningar
om vad som avses med “besvarad”. Är det ett positivt avslag, eller ett tveksamt
bifall? Här ligger en stor pedagogisk utmaning att förklara vad det innebär att KF
anser motionen/medborgarförslaget besvarad, och att dessutom förklara varför
den inte kunde bifallas.
Beredningen anser att motioner och medborgarförslag måste behandlas mer
konstruktivt än de behandlas idag. Diskussion bör föras med förslagsställaren om
förslagets syfte. Risken är annars att bra förslag missuppfattas eller avslås på
formella grunder. Det är ytterligare ett exempel på hur viktig dialogen är för
tillitsskapande och demokrati. För tydlighets skull anser beredningen att motioner
och medborgarförslag som regel endast ska kunna bifallas eller avslås. Att hantera
medborgarförslag på ett ödmjukt, tillmötesgående och lösningsinriktat vis är en
förutsättning för att fler invånare skall vilja vara delaktiga i samhällsbyggandet.

De styrande dokumentens och strukturernas roll som demokratistöd
Verksamheten i Lysekils kommun styrs av olika lagar, där kommunallagen är
fundamentet. Förutom lagarna finns flera dokument som fullmäktige har antagit
och som styr kommunens arbete. Dokumenten benämns reglementen, regler,
policys, riktlinjer, program och liknande. Dessa ligger på kommunens offentliga
hemsida (www.lysekil.se) under rubriken styrande dokument. Interna dokument,
dvs sådant som är avsett för tjänstepersoner, till exempel Lysekils kommuns
rutiner för ärendehantering, återfinns på intranätet. Alla dessa dokument syftar till
att ordna kommunens arbete så att demokrati upprätthålls och lagar följs. Vissa
dokument (till exempel Grönstrategi och Översiktsplan, ÖP) som fullmäktige
antagit gäller även verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. Här ser
beredningen att det kunna finnas ett behov av att förtydliga hierarkin mellan olika
benämningar, samt vilka dokument som gäller till exempel inte gäller hel- eller
delägda kommunala bolag eller kommunalförbund.
Kommunens styrdokument
Beredningen rekommenderar en genomlysning av hur de styrande dokumenten är
formulerade (vaga eller tvetydiga) samt hur de samverkar med respektive
eventuellt motverkar varandras syften. Ledstjärnan i en sådan genomlysning bör
vara på vilket sätt formuleringen/processen/hanteringen bidrar till ökat
värdeskapande för medborgarna. De bör också formuleras utifrån kommunens
värdegrund - öppet, enkelt, värdigt och hur de bidrar till att stärka demokratin.
Styrdokument, värdegrund, ärendehantering och kommunikation måste hänga
ihop och upplevas som en trovärdig enhet av medborgarna.
Beredningen rekommenderar vidare att uppdragsbeskrivningar/funktionsbeskrivningar upprättas för politiskt förtroendevalda. Befintliga
uppdragsbeskrivningar bör ses över och skrivas om för att tydliggöra ansvaret i
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syfte att stärka och säkra demokratin i kommunen. Det bör klargöras vad som kan
förväntas av mig som förtroendevald på en post, vad jag representerar och vad min
roll är.
Kommunfullmäktige – ett demokratiforum eller ett spel för
gallerierna?
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges
uppdrag regleras i kommunallagens 5 kap 1§. Innan fullmäktige beslutar i ett
ärende ska det har beretts antingen av en nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
Beredningen uppfattar att det råder otydlighet om var de politiska besluten faktiskt
fattas och var den fördjupade diskussionen förs. Öppenhet och tydlighet avseende
vad som vill åstadkommas och varför kommer i skuggan av hur det ska lösas.
Eftersom kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ anser
beredningen att det är i KF som den politiska debatten och beslutsfattandet ska äga
rum i större utsträckning än det gör idag. Det är bara KF som är folkvalt. Det är på
dess representanter som väljarna har lagt sina röster. Ju fler ärenden och beslut
som delegeras och sorteras ut i kommunens organisation desto mer riskerar
demokratin att urvattnas. Detta blir speciellt viktigt eftersom nämnderna har
krympt antalet ledamöter och alla partier är heller inte representerade i flertalet
nämnder.
Beredningen anser att om väljarna skall kunna avgöra om deras politiker lever upp
till sina vallöften så måste debatten i den folkvalda församlingen vitaliseras. Därför
måste fler frågor avgöras och debatteras just i KF. Alla beslut av strategisk
betydelse måste tas i KF och inte delegeras till andra instanser. Alltför många
beslut tas i slutna rum. Utan insyn för väljarna.
Det är KF-mötena som direktsänds så att alla kan följa debatten. Den som tittar på
ett KF-möte idag blir sannolikt inte attraherad av att ge sig in i den politiska
debatten. Det blir allt svårare att locka folk till att ställa upp som kommunpolitiker
när upplevelsen är att beslut redan är fattade någon annanstans när de väl kommer
till KF. Även debatten om budgeten måste genomsyras av de politiska visionerna
inte bara av ekonomiska ramar. Beredningen ser det som helt centralt att
kommunfullmäktiges arbetsformer måste ändras för att stärka demokratin i
kommunen. Beredningen anser att ett sådant arbete bör prioriteras, och en separat
beredning eller ett råd tillsättas inom en snar framtid. SKR bedriver olika projekt
för utveckling av, och forskning om, demokratiutveckling och följande står att läsa
på SKR:s hemsida:
“Det finns ett brett stöd för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som
folkvald. Exempelvis handlar det om att utveckla presidiets uppdrag,
fullmäktiges arbetsformer, och förtydliga fullmäktiges uppdrag i
ansvarsprövningen. Det finns även behov av stöd till fritidspolitiker.”
Kommunstyrelsen
Omfattningen av kommunstyrelsens uppdrag styrs till viss del av kommunallagen
(KL). Varje kommun ska ha en kommunstyrelse (KS) och den har sitt uppdrag från
kommunfullmäktige (KF). Ledamöterna i KS utses av fullmäktige. KF antar en
arbetsordning som reglerar förutsättningarna det vill säga vad KS ska göra och hur
de ska arbeta. Rekommendationer och ett malldokument för dessa arbetsordningar
tas fram av SKR utifrån gällande lagstiftning - men varje kommuns
fullmäktigeförsamling har stor möjlighet att justera innehållet. Däremot kan KF
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inte ta bort sådant som KL stadgat att KS ska göra, till exempel utöva sin
uppsiktsplikt och den förstärkta uppsiktsplikten över de kommunala bolagen. På
Lysekils kommuns hemsida står följande om uppsiktsplikt:
”Uppsiktsplikt finns för att kommunstyrelsen ska kontrollera att kommunens
verksamhet bedrivs och utvecklas i enlighet med lagar, förordningar och
beslutade styrdokument samt att dessa efterlevs. Uppsiktsplikten innebär att
kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt ska följa utvecklingen inom nämnder
och kommunala bolag.”
Beredningen anser att styrdokumentet angående riktlinjer för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt ska uppdateras i dialog med fullmäktige och fastställas av
fullmäktige. Det kommunala självstyret medger att kommunerna kan tolka
uppsiktsplikten utifrån sina lokala förutsättningar. KF-presidiet får då ett särskilt
ansvar att se till att detta reglemente hålls uppdaterat med huvudfokus på
demokratisering och transparens i beslutsprocessen.
En del i KS löpande uppsiktsarbete är dialogmöten med nämnderna och
bolagen. Beredningen anser att styrdokumenten som berör hur denna process går
till bör revideras för att reglera vilka som förväntas delta, vilka som ska bjudas in,
vad syftet med mötena är och samt hur dialogmötena ska dokumenteras och hur
denna dokumentation används och sprids. Anledningen till detta är att
processerna som föregår beslut måste bli öppnare.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är inte enbart det som har hänt eller beslut som
redan har fattats. Kommunstyrelsen har att vägleda och föra dialog både med
nämnderna och med bolagen. Flera frågor hamnar i skärningspunkten mellan
renodlad intern bolagsverksamhet och kommunal kompetens. Sådana ärenden kan
behöva hanteras utifrån frågans art (enkel, komplicerad eller komplex). Behöver
andra/fler aktörer höras i frågan?
Presidiernas ansvar för demokratin
Presidierna fungerar i princip som fullmäktiges förlängda arm och därmed det
demokratiska inflytandets garant. I samband med presidieberedningarna kan
förvaltningen föra informell dialog kring ärenden under beredningens gång.
Beredningen anser att det är denna dialog som kan klargöra frågans art - enkel,
komplicerad eller komplex - och därmed hur ärendena ska hanteras vidare.
Beredningen anser också att det är presidierna roll att skapa möjlighet för
nämndsledamöterna att sätta sig in i frågor utifrån väl arbetade underlag, så att
frågorna behandlas utifrån sin dignitet och att den demokratiska processen får ha
sin gång.
Beredningen uppfattar att ärenden ofta forceras med bristfälligt underlag, vilket
ibland medför kostsamma återremisser; dålig kvalitet på besluten samt brister i
tilliten från invånarna. Presidierna bör därför ta ett större ansvar för att
nämndsledamöterna får tillgång till beslutsunderlag i rimlig tid för inläsning och
diskussion i det egna partiet.
Beredningen uppfattar att det många gånger är svårt att greppa sammanhanget
kring ärenden som behandlas i kommunfullmäktige. För att göra ärendena
tydligare för ledamöter och allmänhet behöver de föredras kort även på
kommunfullmäktiges möten. Om sådan föredragning inte görs av tjänstepersoner
bör det falla på respektive nämnds presidium att ge en sammanfattning.
Beredningen anser att det är viktigt att presidierna axlar sin roll i att säkra en god
samtalston och ett konstruktivt debattklimat i respektive nämnd.
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Kommunstyrelsens ordförande (KSO), kommunfullmäktiges
ordförande (KFO) och oppositionsråd
I Lysekils kommun finns ingen uppdragningsbeskrivning för
kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande (KSO), kommunfullmäktiges
ordförande (KFO) eller för oppositionsråd. Det finns endast kortare beskrivningar i
KS:s och KF:s reglementen om vad uppdragsinnehavarna ansvarar för men inte
hur de verkar för demokratibyggande. Vilka har oppositionsrådet till exempel
ansvar för att hålla informerade? Är det de samarbetande oppositionspartierna
eller är det samtliga partier som inte ingår i styret? Vem ska partier som varken
ingår i styret eller oppositionen föra dialog med och informeras av? Detta glapp
blir särskilt viktigt när de partier som står utanför varken har ledamöter, eller
ersättare i KS och när nämnder bantas så att partirepresentationen påverkas.
Munkedals kommun formulerar kortfattat så här på sin hemsida:
"Oppositionsrådet leder, samordnar och företräder de partier som sitter i
opposition.”
Vissa kommuner har uppdragsbeskrivningar för KSO, oppositionsråd och KFO för
att tydliggöra vad som förväntas i form av styrning, demokratiarbete,
kommunikation och representation av en förtroendevald i en sådan position.
Lysekils KS har tagit fram en instruktion för kommundirektörens uppdrag.
Beredningen anser att det är viktigt att göra liknande uppdragsbeskrivningar för
kommunalråd, oppositionsråd samt kommunfullmäktiges ordförande. I den
beskrivningen bör det också framgå vad som förväntas av uppdraget i relation till
demokratibildningen i samhället.
Utöver att leda och samordna finns funktionen att representera kommunen i olika
sammanhang (att vara dess ansikte utåt). Beredningen ser att det är viktigt för
relationen och tilliten mellan politiker och medborgare att rätt ledare representerar
kommunen i rätt verksamhet/arrangemang. Beredningen vill påpeka att
kommunalråd/KSO, oppositionsråd eller KFO representerar kommunens
verksamhet gentemot medborgarna. Dessa funktioner är demokratiskt valda och
de är således medborgarnas representanter. Beredningen anser att det finns behov
att belysa i vilka slags sammanhang kommunen ska representeras av politiska
företrädare och i vilka sammanhang som tjänstepersoner kan representera
kommunen. Beredningen anser vidare att generella riktlinjer eller styrdokument
bör upprättas för att klargöra roller och ansvar.
Ärendehanteringsprocessen
Alla frågor som hanteras av kommunen och som politikerna fattar beslut om kallas
för ett ärende. De allra flesta beslut som fattas i kommunfullmäktige har ett
beredningstvång. Det betyder att en annan nämnd ska diskutera frågan och föreslå
vilket beslut kommunfullmäktige bör fatta. Hur en kommun hanterar ärenden är
helt centralt för hur demokrati och tillit bibehålls och stärks. Rent formellt består
ärendehanteringsprocessen av sex steg; 1) registrering, 2) fördelning, 3) beredning,
4) beslut, 5) verkställighet och 6) arkivering.
Ur demokrati- och tillitsperspektiv kan en alltför forcerad eller oinitierad
ärendeberedning visa sig ineffektiv och kostsam på grund av att de som berörs av
beslutet involverats för sent eller inte alls under beredningsfasen och att detta
sedan lett till överklaganden. I värsta fall investerar kommunen tid och pengar i fel
lösningar för att man inte förstått vad det verkliga behovet/problemet var och
beslutet därigenom helt saknar legitimitet.
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Beredningen anser att Lysekils kommuns ärendehantering bör utvecklas. Det krävs
bättre samverkan mellan politiker och förvaltning där ärendehanteringsprocessen
står i proportion till problemets omfattning och art (enkel, komplicerat eller
komplext). Ett utökat förfarande kan vara fördyrande under beredningsfasen, men
kan leda till kvalitativt bättre lösningar som är väl förankrade och därmed blir
lättare att verkställa, mer hållbara över tid.
Beredningen har reflekterat över ett förhållningssätt som kan ha fokus på en större
delaktighet - ”vi lyfter tillsammans”. Värdegrunden genomsyrar kommunens hela
verksamhet och innebär till exempel att kommunen alltid ställer sig frågan om fler
aktörer bör involveras i diskussionen innan ett beslut fattas, detta skapar
delaktighet och ökar värdeskapandet i beslut. Beredningen ser inget hinder för att
Lysekils KF-presidium, i en fråga som berör flera nämnder/förvaltningar, föreslå
att ge flera förvaltningar ett gemensamt uppdrag att bereda en fråga. Fördelen med
ett sådant förfarande är att konstruktiva lösningar kan hittas i ett tidigare skede än
vad som är vanligt när flera nämnder är remissinstans var för sig och där det faller
på kommunledningen och KS att jämka samman i efterhand.
För att öka delaktigheten i ärendeprocessen anser beredningen att man kan prova
att inrätta en så kallad “överläggningstid” på nämndmötena. Då kan handläggande
tjänsteperson i ett tidigt skede föredra förutsättningarna, inhämta
perspektiv/synpunkter och stämma av med nämnden inför fortsatt
beredningsarbete. Överläggnings/informationstid kan med fördel också införas i
kommunfullmäktige så att den stora massan får samma information på ett tidigt
stadium.
Beredningen anser att tjänsteutlåtanden och politiker måste kommunicera
tydligare hur man har landat i olika ställningstaganden och vilka avvägningar man
har gjort. På så sätt kan allmänhet och de medborgare som bidragit med
synpunkter känna förtroende för att deras tankar trots allt har beaktats, även om
det slutgiltiga beslutet inte ligger i linje med deras åsikt.
Politikerrollen förändras
Ledarskapet och det offentliga agerandet från politiska företrädare,
myndighetspersoner och den ekonomiska eliten blir alltmer avgörande (SKR
2021). Kraven på deltidspolitiker förändras. Utöver formalia, till exempel lagar och
styrdokument behöver politiker få tillfälle att reflektera över roller och ansvar.
Politiken behöver bli bättre på “det politiska hantverket”. Politiker behöver även få
utbildning i hantering av sociala medier, utbildning i digitala verktyg samt i
personlig säkerhet.
SKR erbjuder redan en sådan utbildning för fullmäktigeledamöter och ersättare.
Beredningen anser att inbjudan bör utvidgas till samtliga förtroendevalda inom
kommunen. Vi behöver nya arenor för att vitalisera det politiska samtalet, och
därför bör både nybörjare och rutinerade politiker få möjlighet till reflektion,
lärande och fördjupning i politikerrollen, hantverket, demokratiaspekter med
mera.
Beredningen föreslår en Demokratidag som anordnas i samband med den nya
mandatperioden och är regelbundet återkommande.
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Uppföljning av beslut och analys av resultatet
Beredningen ser att uppföljningen av beslut är bristfällig. Det saknas ofta
återkoppling kring hur det gick med ett beslut och om det avsattes rätt resurser till
en åtgärd. Det handlar också om att från politikens håll visa intresse för åtgärder
och resultat. Och att lära av tidigare felprioriteringar. När beslut fattas bör man
även formulera vem som har ansvar, hur åtgärden ska följas upp samt när och hur
återkopplingen ska ske. En uppföljning ska alltid följas av en analys. Analysen bör
börja i verksamheterna. Statistik är inte entydig med sanning utan ett av flera
bidrag som hjälper till att beskriva verkligheten. Det behövs en politisk analys som
inkluderar både varför ett resultat blivit som det blivit och vilka de bakomliggande
orsakerna är till att uppsatta mål inte nås eller överträffas?
Information och hur vi kommunicerar
Ledorden för kommunikation bör vara proaktivitet i stället för reaktivitet. Ett
exempel är hur kommunens trygghetsrapporteringen plötsligt upphörde i oktober
2021 utan att mottagarna av nyhetsbrevet fick veta varför. Brist på kommunikation
skapar grund för spekulation som i sin tur skapar fantasier.
Under beredningens arbete har innehållet i informationen som postas från
kommunen på Instagram och Facebook blivit avsevärt mycket bättre. Fokus är nu
inte främst på att marknadsföra kommunen med vackra solnedgångsbilder utan
mer på att informera medborgarna om vad som händer och vad som kommer att
hända i kommunen. Det finns ett antal olika konton på till exempel Instagram och
Facebook. Dessa har olika profil och syfte, till exempel allmän kommunikation till
medborgarna eller näringslivsfrågor och turistinformation. Beredningen finner det
önskvärt att en sådan tydlighet bibehålls och kommuniceras genom innehållet.
Vidare är det önskvärt att inlägg på sociala medier länkar vidare till innehåll på
kommunens hemsida så att intresserade enkelt kan finna mer information. Det
måste bli lättare att både hitta och söka efter information på kommunens hemsida.
Beredningen anser att det ska vara enkelt att som medborgare kunna svara på
samråd, remisser med mera. Beredningen föreslår en portal på kommunens
hemsida där alla aktuella ärenden återfinns:
• ärenden som ska beredas (till exempel samråd om område X ska pågå
vecka 43 - 46)
• ärenden under beredning/utredning (det vill säga här kan medborgare vara
med och påverka)
• ärenden som har beslutats
Beredningen anser vidare att all information inte kan ske digitalt eller via en enda
kanal. Äldre, funktionshindrade, barn och människor som inte pratar så bra
svenska har svårt att få rätt information.
Fler åtgärder behövs, till exempel personalutbildning i att skriva på lätt svenska
och att formulera meddelanden till föräldrar samt brukare och anhöriga på ett
sådant sätt att det blir tydligt.
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Demokratistärkande struktur
Kommunen har tre huvudåtaganden, att se till att kommuninnevånarna får service,
att bevara och stärka demokratin och att bygga samhället långsiktigt. Beredningens
uppdrag formulerades som ett serviceuppdrag där beredningen skulle ta fram
förslag på strukturella åtgärder för att möta ökade servicekrav med minskande
skatteunderlag. Beredningen såg det nödvändigt att omformulera sitt uppdrag och
har i samband med detta uppmärksammat att det inte finns någon struktur som
tillvaratar demokrati och samhällsutveckling ur ett långsiktigt perspektiv i vår
kommun. Nästan all kraft och alla resurser går till att hantera serviceuppdraget
som är ett av tre lika tungt vägande åtaganden. Till och med
samhällsbyggnadsnämnden har en övervikt av serviceärenden i form av till
exempel bygglov. För att på ett seriöst vis kunna arbeta med de förslag som
beredningen har utarbetat och lägger fram i denna rapport, behöver arbetet
formaliseras.
Beredningen föreslår därför att kommunen inrättar ett råd för demokrati och
samhällsutveckling (Fig. 7). Rådet kan som första uppgift arbeta fram förbättrade
styrdokument, ärendehanteringsprocesser och uppdragsbeskrivningar. I ett längre
perspektiv kan rådet arbeta med och till exempel initiera beredningar i viktiga mer
övergripande och komplexa samhällsfrågor som ligger i linje med kommunens
visioner. Samhällsbyggnadsnämnden har hittills inte haft möjlighet att fullfölja
kommunens samhällsbyggnadsåtagande i linje med Agenda 2030. Här krävs en
extra kraft som arbetar mer långsiktigt och övergripande. Rådet kan utgöra en
sådan kraft för långsiktig demokrati- och samhällsutveckling. Vi föreslår också att
samhällsbyggnadsnämnden får ett utskott som specifikt hanterar bygglovsärenden
så att kraft kan frigöras till långsiktigt samhällsbyggande.

Figur 7. Förslag till ny struktur för att stärka kommunens åtaganden inom
demokrati och samhällsutveckling.
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8 Slutord
Det kanske inte är den enskilde experten eller hjälten (fullmäktigeberedningen)
som ska komma fram med lösningen utan vår uppgift är snarare att bidra till att
skapa en gynnsam mylla för goda initiativ att växa fram och andra hjältar att träda
fram. Det är vad man brukar kalla post-heroiskt ledarskap, något som kan vara
svårt att sälja in i den politiska världen såväl som i näringslivet där främst klara
svar och handlingskraft efterfrågas. Beredningen har trots detta under sitt arbete
formulerat en rad konkreta förslag och utvecklingsområden.
Formellt och informellt beslutsfattande
Beredningens ledamöter är av uppfattningen att Kommunfullmäktige inte fungerar
som politikens öppna debattforum där idéer stöts och blöts och de respektfulla
demokratiska samtalen förs. Efter genomgång av fullmäktiges och KS
arbetsordningar kan konstateras att vi i sak följer formalia. Trots detta är det oklart
för beredningen var beslut egentligen fattas och var de konstruktiva informerade
diskussionerna, som är grundläggande för förankrade, kloka och långsiktigt
hållbara beslut, sker. Formellt sett är det KF som fattar beslutet efter beredning i
KS, men ofta uppfattas ärenden som färdigdiskuterade redan i kommunstyrelsen
och diskussionen uteblir därför i fullmäktige.
Fullmäktigemötet är den enda publika möjligheten för medborgarna att ta del av
politiska diskussioner och få förståelse för beslutsfattandet. Därför anser
beredningen att det är viktigt att fullmäktigemötena blir mer ”pedagogiska”. Här
finns möjligheten att för medborgarna redogöra för den sakliga bakgrunden till ett
ärende, hur processen för medborgarinflytande genomförts och partierna kan
förklara hur de kommit fram till ett visst ställningstagande. Sådana upplysningar
kan bidra till att öka medborgarnas förståelse och tilltro till den politiska
processen.
Beredningen anser att det är av största vikt att samtliga partier inbördes diskuterar
och formulerar hur vi vill att KF/KS ska fungera och vad kan vi göra för att komma
dit? I vilka forum möts vi och diskuterar på riktigt för att tillsammans lösa viktiga
problem och centrala framtidsfrågor? Vem eller vilka kan påverka, och i vilket
forum fattas ett visst beslut och på vilka grunder?
Beredningen ser ett behov av att förändra den politiska arbetsformen i Lysekil.
Men det handlar inte i första hand om att skriva nya styrdokument eller att
revidera de gamla. Snarast handlar det om att först och främst skapa förståelse
bland politikerkåren att inse att vi alla har ett ansvar för samtalsklimat, bemötande
och beslutsprocesser. Utan genomgripande attitydförändringar och “rätt”
inställning kan det bli svårt att få till en förändring i praktiken.
Relationen mellan politik och förvaltning
Det finns anledning att diskutera relationen mellan politik och förvaltning, det som
ibland kallas ”den gyllene zonen”. Det handlar om skärningsfältet mellan vad
kommunen ska arbeta med, och hur detta utförs. Bland kommuner och forskare
runt om i landet höjs röster för vikten av att få en tydlighet i arbetsfördelningen
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Beredningen ser att detta är en
diskussion som behöver föras även i Lysekil, både bland de förtroendevalda (inom
partierna och över partigränserna) och i dialog med förvaltningarna.
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Utvecklingsområden och åtgärdsförslag i sammandrag
•

Beredningen uppfattar att det råder otydlighet om var de politiska besluten
faktiskt fattas och var den fördjupade diskussionen förs. Beredningen anser att
om väljarna skall kunna avgöra om deras politiker lever upp till sina vallöften
så måste debatten i den folkvalda församlingen vitaliseras. Därför måste fler
frågor avgöras och debatteras i kommunfullmäktige (KF). Alla beslut av
strategisk betydelse måste därför tas i KF och inte delegeras till andra
instanser. Alltför många beslut tas i slutna rum, utan insyn för väljarna.
Beredningen ser det som helt centralt att kommunfullmäktiges arbetsformer
måste utvecklas för att stärka demokratin i kommunen.

•

Beredningen uppfattar att ärenden ofta forceras med bristfälligt underlag,
vilket ibland medför kostsamma återremisser, dålig kvalitet på besluten samt
brister i tilliten från invånarna. Presidierna bör därför ta ett större ansvar för
att nämndsledamöterna får tillgång till beslutsunderlag i rimlig tid för
inläsning och diskussion i det egna partiet. Beredningen anser också att det
bör vara presidiernas ansvar att skapa möjlighet för nämndsledamöterna att
sätta sig in i frågor utifrån väl arbetade underlag, så att frågorna behandlas i
relation till sin dignitet och att den demokratiska processen får ha sin gång.

•

Beredningen anser att styrdokumentet angående riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska uppdateras i dialog med fullmäktige,
fastställas av fullmäktige och att KF-presidiet får ett särskilt ansvar att se till
att detta reglemente hålls uppdaterat med huvudfokus på demokratisering och
transparens i beslutsprocessen.

•

Beredningen anser att Lysekils kommuns ärendehantering bör utvecklas. Det
krävs bättre samverkan mellan politiker och förvaltning där
ärendehanteringsprocessen står i proportion till problemets omfattning och
art (enkel, komplicerat eller komplext). Ett utökat förfarande kan vara
fördyrande under beredningsfasen, men kan leda till kvalitativt bättre
lösningar som är väl förankrade och därmed blir lättare att verkställa, mer
hållbara över tid. Beredningen föreslår en revidering av riktlinjerna för
ärendehantering som är kopplad till frågans art. Dessa riktlinjer ska fastställas
av KF.

•

Beredningen anser att medborgardialog med fördel kan användas oftare för att
hantera komplexa samhällsfrågor, men politiken måste noga fundera igenom
hur och varför man väljer att använda detta verktyg. Om politiken använder
medborgardialogen utan att dela med sig av makten att fatta beslut riskerar
medborgardialogen som verktyg att tappa kraft och trovärdighet.

•

Beredningen anser att ett bra sätt att ta tillvara oppositionens åsikter, framför
allt i komplexa frågor, kan vara att just genom en politisk process arbeta enligt
samma metod som används för medborgardialog.

•

Beredningen anser att såväl politiken som verksamheterna oftare behöver
reflektera inför olika beslut och ställa frågan ”Är detta beslut värdeskapande,
och för vem/vilka? Beslutar vi om rätt åtgärder och av rätt orsaker? Gör vi på
rätt sätt eller gör vi rätt saker?

•

Beredningen anser att användardriven innovation är en bra metod för att
tidigt upptäcka om idéer är värdeskapande för kommunens medborgare.
Metoden skulle till exempel kunna användas för att genomföra
medborgarförslag tillsammans med medborgarna själva.
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•

Beredningen anser att en av de viktigaste frågorna för att skapa tillit till
demokratin är att involvera barn, unga och yngre vuxna (18-25 år) som bor i
kommunen. Det är av största vikt att kommande generationer tillåts engagera
sig och uttrycka sin åsikt samt vill ta del av vårt samhällsbyggande för
framtiden. Kommunen bör utarbeta former för detta tillsammans med barn
och unga.

•

Beredningen uppfattar att det är svårt att rekrytera nya politiker och att
politikerkårens sammansättning skiljer sig avsevärt från Lysekils demografi.
Det saknas bland annat representation från personer yngre än 50 år och
medborgare med annan etnisk bakgrund än svensk. Kvinnor är dessutom
underrepresenterade speciellt i bolagsstyrelser och på ledande positioner i den
politiska organisationen. För att stärka demokratin och göra politiken
attraktiv, för att få fler att engagera sig, måste det politiska arbetet kännas
angeläget och formerna upplevas som tidsenliga. Politiken måste vitaliseras.

•

Beredningen anser att motioner och medborgarförslag måste behandlas mer
konstruktivt än de behandlas idag. Diskussion bör föras med förslagsställaren
om förslagets syfte. Risken är annars att bra förslag missuppfattas eller avslås
på formella grunder. Det är ytterligare ett exempel på hur viktig dialogen är för
tillitsskapande och demokrati. Att hantera medborgarförslag på ett ödmjukt,
tillmötesgående och lösningsinriktat vis är en förutsättning för att fler
invånare skall vilja vara delaktiga i samhällsbyggandet.

•

Beredningen rekommenderar en genomlysning av hur de styrande
dokumenten är formulerade (vaga eller tvetydiga) samt på vilket sätt
formuleringen/processen/hanteringen bidrar till ökat värdeskapande för
medborgarna. De bör också formuleras utifrån kommunens värdegrund öppet, enkelt, värdigt och hur de bidrar till att stärka demokratin.

•

Beredningen rekommenderar att uppdrags/funktionsbeskrivningar upprättas
för politiskt förtroendevalda. Befintliga uppdragsbeskrivningar bör ses över
och skrivas om för att tydliggöra ansvaret i syfte att stärka och säkra
demokratin i kommunen. Det bör klargöras vad som kan förväntas av mig som
förtroendevald på en post, vad jag representerar och vad min roll är.

•

Beredningen anser att det finns behov att belysa i vilka slags sammanhang
kommunen ska representeras av politiska företrädare och i vilka sammanhang
som tjänstepersoner kan representera kommunen. Beredningen anser vidare
att generella riktlinjer eller styrdokument bör upprättas för att klargöra roller
och ansvar.

•

Beredningen föreslår en Demokratidag, som anordnas i samband med den nya
mandatperioden och är regelbundet återkommande.

•

Beredningen anser att det ska vara enkelt att som medborgare kunna svara på
samråd, remisser med mera och föreslår därför att en portal etableras på
kommunens hemsida där alla aktuella ärenden återfinns.

•

Beredningen anser att kommuninformation inte enbart kan ske kan ske
digitalt eller via en enda kanal. Äldre, funktionshindrade, barn och människor
som inte pratar så bra svenska har svårt att få rätt information och
tillgodogöra sig ett avancerat språk. Fler åtgärder behövs, till exempel
personalutbildning i att skriva på lätt svenska och att formulera meddelanden
till föräldrar samt brukare och anhöriga på ett sådant sätt att det blir tydligt.

•

Beredningen har observerat att det inte finns någon struktur som tillvaratar
demokrati och samhällsutveckling ur ett långsiktigt perspektiv i vår kommun.
Nästan all kraft och alla resurser går till att hantera serviceuppdraget som är
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ett av tre lika tungt vägande åtaganden. Även samhällsbyggnadsnämnden som
har ansvar för samhällsbyggnaden i stort, har idag en övervikt av
serviceärenden i form av till exempel bygglov. För att på ett seriöst vis kunna
arbeta med de förslag som beredningen har utarbetat och lägger fram i denna
rapport, behöver arbetet formaliseras. Beredningen föreslår därför att
kommunen inrättar ett råd för demokrati och samhällsutveckling.

Lärdomar inför framtida beredningsuppdrag
Sammantaget menar vi att de erfarenheter som vi beskriver i kapitlet om den
gruppdynamiska processen är viktiga att reflektera över inför kommande liknande
uppdrag. Nedanstående bör också tas i beaktande:
•

Se över hur uppdraget formuleras; är det möjligt att genomföra?

•

Är beredningens uppdrag enkelt, komplext eller komplicerat? Beroende på
uppdragets art behöver man ta sig an frågan och organisera arbetet på olika
sätt, med olika budget och krav på arbetsinsats från ledamöterna.

•

Ge gruppen en gemensam kunskap om gruppers utveckling samt kunskap i
att hantera digitala hjälpmedel, för att kunna bedriva beredningsarbetet på
ett effektivare sätt

•

Tillse att ett effektivt beredningsarbete kan göras genom att göra
beredningen självstyrande med egen budget.

•

Skapa strukturer för hur beredningen ska kunna använda
tjänstepersonsstöd.

•

Vilken arbetsinsats förväntas av ledamöterna? Behövs personliga ersättare?

•

Vem är tänkt att vara den aktuella beredningens uppdragsgivare,
samtalspartner/bollplank för underhandskontakter och frågor kring
tolkning av uppdraget? (till exempel KF/KS-presidiet, KFO/KSO, KSAU
eller liknande, eller en tjänsteperson?)

Vi som har ingått i beredningen har olika politisk erfarenhet, utbildningsnivåer och
arbetslivserfarenhet och vi ser att det har gett perspektiv och djup i de diskussioner
som ligger till grund för arbetet med detta uppdrag. Som vi tidigare nämnt, att
hantera ett komplext problem, som demokratiutveckling, bör beskrivas som en
process snarare än som en begränsad resa med start och mål. Den här rapporten
bör därför ses som en start på en process, inte som ett slutgiltigt dokument.
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ngsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsanalys10trender.14908.html
www.munkedal.se
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Dnr 2022-000232

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård - 2022/0034
Sammanfattning
För att säkerställa en god och säker vård för de personer som har behov av hälsooch sjukvårdsinsatser från både kommuner och Västragötalandsregionen finns
samverkan och ansvarsfördelning reglerat i ett hälso- och sjukvårdsavtal.
Avtalet är också kompletterat med en gemensam färdplan – länsgemensam strategi
för god och nära vård.
Avtal med bilagor är reviderade och uppdaterade inför ny mandatperiod och
samtliga huvudmän i länet uppmanas av regionfullmäktige att anta såväl avtalet
med bilagor som färdplanen.
Socialnämnden har enligt beslut ställt sig positiva till förslagen och rekommenderar
kommunfullmäktige att anta skrivningarna. Kommunstyrelseförvaltningen ser att
såväl avtal med bilagor som färdplan stödjer det arbete som Lysekils kommun redan
planerar och också står inför framåt för att kunna möta medborgarnas behov.
Förvaltningen ställer sig därför bakom socialnämndens beslut om att
rekommendera kommunfullmäktige att anta dokumenten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-29
1. Hälso- och sjukvårdsavtal med följande bilagor;
Överenskommelse Läkarmedverkan inom primärvård i Västra Götaland.
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
2. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hälso- och
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser att gälla från och med 1 januari
2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård att gälla från och med 1 januari 2023.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
A8F0419FC997EAE3B4187E85C382564490E4F8A81A

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-07-29
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Hälso- och sjukvårdsavtal samt färdplan god och nära vård
Sammanfattning
För att säkerställa en god och säker vård för de personer som har behov av hälsooch sjukvårdsinsatser från både kommuner och Västragötalandsregionen finns
samverkan och ansvarsfördelning reglerat i ett hälso- och sjukvårdsavtal.
Avtalet är också kompletterat med en gemensam färdplan – länsgemensam strategi
för god och nära vård.
Avtal med bilagor är reviderade och uppdaterade inför ny mandatperiod och
samtliga huvudmän i länet uppmanas av regionfullmäktige att anta såväl avtalet
med bilagor som färdplanen.
Socialnämnden har enligt beslut ställt sig positiva till förslagen och rekommenderar
kommunfullmäktige att anta skrivningarna. Kommunstyrelseförvaltningen ser att
såväl avtal med bilagor som färdplan stödjer det arbete som Lysekils kommun
redan planerar och också står inför framåt för att kunna möta medborgarnas behov.
Förvaltningen ställer sig därför bakom socialnämndens beslut om att
rekommendera kommunfullmäktige att anta dokumenten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hälso- och
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser att gälla från och med 1
januari 2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård att gälla från och med 1 januari 2023.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdavtalet 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
kommun och Västra Götalandsregionen (VGR). Sedan 1999 har länets 49
kommuner och VGR reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden där
båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsavtal.
Avtalet beskriver ansvarsförhållandet mellan kommunerna i Västra Götaland och
VGR och syftar till att stärka och främja samverkan och samarbete mellan
vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den
enskilde.
På uppdrag av samrådsorganet har hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och
reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser
med koppling till hälso- och sjukvärdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att
samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.
Utöver det lagstadgade hälso- och sjukvårdsavtalet, med tillhörande
överenskommelser, finns färdplan – länsgemensam strategi för god- och nära vård,
som kommuner i Västra Götaland och VGR gemensamt prioriterar att kraftsamla
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kring. Färdplanen ska bidra till utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den
innehåller målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där
takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030.
Strategin är tänkt att bidra till ett kraftfullt genomförande.
Regionfullmäktige VGR har fattat beslut om revideringarna (RS 2022-009767 §137
samt RS 2022-00968 §138) och rekommenderar samtliga huvudmän att var för sig
anta såväl hälso- och sjukvårdsavtal samt färdplan god och nära vård.
Förvaltningens synpunkter
VästKoms styrelse ställdes sig 2022-03-08 bakom förslaget till Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam
strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att
rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med VGR.
Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 2022-03-31 beslut om att i
enlighet med VästKoms styrelses beslut, rekommendera medlemskommunerna att
besluta om att godkänna hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser samt färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget och socialnämnden föreslår enligt
beslut 2022-000194 § 58 kommunfullmäktige att godkänna hälso- och
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt färdplan för
länsgemensam strategi för god och nära vård.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att kommunens arbete kring
hälso- och sjukvård framåt redan idag drivs med utgångpunkt i avtalet och
färdplanen. Inriktningen stödjer och driver på den utveckling som förvaltningen ser
är nödvändig för att kommunen i framtiden ska kunna leva upp till kvalitet och
målbilder samt på ett fullgott sätt möta medborgarnas behov.
Utvecklingen mot framtidens hälso- och sjukvård och en mer god och nära vård är
ett arbete som omfattar inte bara socialnämndens och socialförvaltningens
ansvarsområde utan också kommunens övriga nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför att dialog förs i
kommunledningsgruppen och samtliga nämnder kring innebörden av avtal och
färdplan för att alla verksamheter på bästa sätt ska kunna dra nytt av skrivningarna
och också bidra till utvecklingen framåt.
Förvaltningen ställer sig bakom socialnämndens beslut om att rekommendera
kommunfullmäktige att anta dokumenten.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga/bilagor
1. Hälso- och sjukvårdsavtal med följande bilagor;
- Överenskommelse Läkarmedverkan inom primärvård i Västra Götaland.
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
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- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
2. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 58

2022-05-31

Dnr 2022-000194

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt
färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdavtalet 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
kommun och VGR. Sedan 1999 har länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden där båda
huvudmännen har hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet beskriver ansvarsförhållandet
mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR och syftar till att stärka och främja
samverkan och samarbete mellan vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och
självständigt liv för den enskilde.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17
Hälso- och sjukvårdsavtal med följande bilagor;

 Överenskommelse Läkarmedverkan inom primärvård i Västra Götaland.
 Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
 Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
 Överenskommelse Samverkan om Munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna hälso- och
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt färdplan för
länsgemensam strategi för god och nära vård.

Justerare
E-signering:
501D16076301AE958CE0FEA1E48DBD809FB581DA23

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2022-05-31

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Karin Engström Fyrbodal
Förvaltningschef
MAS
Avdelningschef vård och omsorg

Justerare
E-signering:
501D16076301AE958CE0FEA1E48DBD809FB581DA23

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-17

SON 2022-000194

Socialförvaltningen
Annica Hemberg,
annica.hemberg@lysekil.se

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser samt färdplan för länsgemensam strategi
för god och nära vård
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdavtalet 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
kommun och VGR. Sedan 1999 har länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden där
båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet beskriver
ansvarsförhållandet mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR och syftar till
att stärka och främja samverkan och samarbete mellan vårdgivare så att resultatet
bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna hälso- och
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt färdplan för
länsgemensam strategi för god och nära vård.
Ärendet
Beslut om att teckna avtal med VGR Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser diarienummer: RS 2022–00967
Beslut om att godkänna Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård
diarienummer: RS 2022–00968
Förvaltningens synpunkter
VästKoms styrelse ställdes sig 2022-03-08 bakom förslaget till Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam
strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att
rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med VGR.
Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal fattade 2022-03-31 beslut om att i
enlighet med VästKoms styrelses beslut, rekommendera medlemskommunerna att
besluta om att godkänna hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser samt färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård.
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Annica Hemberg
MAS
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Bilagor
1. Hälso- och sjukvårdsavtal med följande bilagor;
2. Överenskommelse Läkarmedverkan inom primärvård i Västra Götaland.
3. Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
4. Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende
5. Överenskommelse Samverkan om Munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
6. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Karin Engström Fyrbodal
Förvaltningschef
MAS
Avdelningschef vård och omsorg
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Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

AVTAL

Hälso- och sjukvårdsavtal
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor).
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.
Bilagor:
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

 Avtal
Överenskommelse

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

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

•

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

•

Del C, Överenskommelser

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna
Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.

Innehåll
Läsanvisningar ................................................................................................... 2
Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser ........................................................................ 1
Inledning ......................................................................................................................... 1
Syfte ................................................................................................................................. 2
Värdegrund .................................................................................................................... 3
Parternas gemensamma åtagande innebär att... .................................................... 3
Personcentrerat förhållningssätt............................................................................... 3
Samordnad Individuell Plan, SIP ................................................................................ 3
Informationsöverföring och planering ..................................................................... 4
Bästa tillgängliga kunskap ............................................................................................ 4
Avtalsparter ................................................................................................................... 5
Avtalets omfattning och uppbyggnad ....................................................................... 5
Avtalstid .......................................................................................................................... 5
Ändringar och tillägg till avtalet ................................................................................ 5
Gemensam samverkansstruktur ............................................................................... 5
Digitalisering och e-hälsa ............................................................................................ 6
Uppföljning ..................................................................................................................... 6
Avvikelser ....................................................................................................................... 6
Oenighet om tolkning av avtal .................................................................................. 7
Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet .................................................................. 8
B.1
Lagstiftning ..................................................................................................................... 8
B.2
Gemensamt ansvar och samverkan ......................................................................... 9
B.3
Parternas ansvar ......................................................................................................... 10
B.4
Rehabilitering och habilitering ................................................................................. 12
B.5
Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård.......... 12
B.6
Vårdhygien ................................................................................................................... 12
B.7
Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd .. 12
B.8
Förvaring och transport av avliden ........................................................................ 13
B.9
Läkemedel .................................................................................................................... 13
B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i
vardagsmiljö ............................................................................................................................... 14
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel............................................................................. 14
B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter ................................................ 15
B.13 Oreglerade medicintekniska produkter................................................................ 15
B.14 Tjänsteköp ................................................................................................................... 15
B.15 Gemensamma utvecklingsområden ....................................................................... 15
Del C Överenskommelser
Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

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

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

Inledning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.
Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina
förutsättningar och preferenser.
Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs
av primärvården.
Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälsooch sjukvårdsavtalet:
•

Vad blir bäst för patienten?

•

Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?

•

Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård
över huvudmannagränserna.
Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra
Götaland fram till 2030.
*LÄS MER
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Syfte
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.
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Värdegrund
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma
utmaningar.
Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...
-

ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.

-

ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som
skapar trygghet i vårdkedjan.

-

en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever
insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som
utför insatserna.

Parternas gemensamma åtagande innebär
att...
-

barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.

-

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

-

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

-

följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

Personcentrerat förhållningssätt
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras,
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.
Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga
kring beslut som rör den egna personen.

Samordnad Individuell Plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den
enskilde samtycker till att den upprättas.
Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun
och VGR samt andra aktörer.
Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde
tackar nej till SIP.
I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer
för samordnad individuell plan (SIP).

*LÄS MER
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Informationsöverföring och planering
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin
vård och behandling.
Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma
IT-tjänsten där informationsdelning sker.
Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och
utskrivningsprocessen.
*LÄS MER
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra
Götaland, PDF

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

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

Avtalets omfattning och uppbyggnad
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 §
HSL (2017:30).
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för
samverkan.

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

Ändringar och tillägg till avtalet
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.
Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och
tillägg i en överenskommelse.

Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå,
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt
lokala samverkansgrupper.
Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård
Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam,
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina
vårdgivare att delta aktivt i samverkan.

Digitalisering och e-hälsa
Gemensamma IT- tjänster
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer.
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och
att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.
2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan.

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

Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet.
Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.
*LÄS MER
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

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

B.1

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som
berör området ska beaktas.
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser,
tandvårdsförordningen (1998:1338).
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 §
HSL (2017:30).
Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt
12 kap. 1 § HSL (2017:30):
•

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

•

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

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

•

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

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §,
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.
För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).
Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag
2017:612).
Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 §
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 §
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).
Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt
hälso- och sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser. Tillsammans utgör
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen.
All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet.
Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination.
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman.
Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.
Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning. *
*LÄS MER
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

B.3 Parternas ansvar
Regionens ansvar
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och
sluten vård, akut och planerad vård.
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:
•

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

•

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

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt
primärvård.

•

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

•

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

Kommunens ansvar
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet
enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.
Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både
enkla som komplexa.
Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:
•

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

•

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

•

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

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård.

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta:
•

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

•

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

B.4 Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet
med detta avtal.
*LÄS MER
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF
Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i
Västra Götaland, PDF

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats
kan utföras som egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patientsäkert sätt.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt
gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.
*LÄS MER
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

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

B.7 Asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd
Sida | 12

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

B.8 Förvaring och transport av avliden
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret
enligt HSL.
I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.
*LÄS MER
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna

B.9 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av
VGR.
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala
akutläkemedelsförråden.
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Öppenvårdsdos
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö
Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.
Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.
Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och
behandlingsmetoder.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region
och kommuner samt överenskommelser inom VGR.
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt
beskrivs.
För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning
av kostnadsansvar för den aktuella produkten.
För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans
kostnadsansvar.
*LÄS MER
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära
produkter
Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi,
spolvätskor och trakeostomi*).
*LÄS MER
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.
För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.14 Tjänsteköp
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen
kvarstår dock hos huvudmannen.
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.
I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

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

Sida | 15

FÖRSLAG
ÖVERENSKOMMELSE

Överenskommelse om läkarmedverkan i
kommunal primärvård i Västra Götaland
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.

Avtal
 Överenskommelse
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Del C, Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal
primärvård i Västra Götaland
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och
omfattningen mellan kommun och region.
Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt
informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

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

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

Sida | 2

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
•

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

•

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

•

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

Syfte
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens
organisatoriska tillhörighet.
Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling.

Gemensamt ansvar
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar
för ett personcentrerat förhållningssätt.
Genom att:
•

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

•

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

•

säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.

•

planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning
och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.

•

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

•

samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat
genom Närområdesplan inklusive bilaga.

•

samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna
bedriva en patientsäker och personcentrerad vård.
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Parternas ansvar
5.1 Regionens ansvar
Läkarens patientansvar
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet
eller vårdnivå, ingår bland annat:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Vårdcentralens särskilda ansvar
•

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

•

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

•

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

5.2 Kommunens ansvar
•

Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och
informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i
patientens hälsotillstånd.

•

Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.

•

Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.
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•

Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal
primärvård.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.
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Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A och Del B
Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

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

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

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

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

•

Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.

•

Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett
personcentrerat förhållningssätt.

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

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

Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.

•

Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt
riktlinjen.

•

Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska
öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in
•

Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården.

•

Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en
patientsäker vård i hemmet.
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna
betalningsansvaret
•

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

•

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

•

Genomsnittet summeras efter varje månad.

•

För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8.
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar,
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med
i månadens genomsnitt.

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

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.
*LÄS MER
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra
Götaland (vardsamverkan.se)
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samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
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Del C, Överenskommelse Samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B
Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen,
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att
beakta barnens bästa.

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

3.1 Samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt kring personer med
missbruk
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL.
Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga
kommunala och regionala verksamheter.

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Syfte
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika
ansvarsområden.

Gemensamt ansvar och
samverkan
Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst
ansvar är dock gemensamt för parterna.
Parterna ska gemensamt ansvara för att:
•

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

•

Erbjuda stöd till närstående.

•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

•

Arbeta med suicidprevention.

•

I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt

•

Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.

•

Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd
kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

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

5.2 Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig
grund och evidensbaserad kunskap.
Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.
Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet.
Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.
*LÄS MER
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)
Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till
förbättrad patientsäkerhet.
För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.

Parternas ansvar
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska
specialistvården.
Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser. Kommunen
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

6.1 Personer med psykisk
funktionsnedsättning
Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer,
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara
direkt effekt av funktionsnedsättningen.
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.
Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna.

Regionens ansvar
•

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

•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

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

Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens
verksamheter.

•

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

•

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

•

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

•

Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller
studera.

•

Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier
för denna målgrupp.
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6.2 Personer med missbruk och beroende
samt samsjuklighet
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.
Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem,
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.
Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.
Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera 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.
Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

Regionens ansvar
•

Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

•

Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.

•

Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva
smittskyddsarbete och tandvård.

•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och
förutsättningar.

•

Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.

•

Initiera samverkan kring tillnyktring
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Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och
verksamheter.

•

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

•

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

•

Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.

•

Arbeta med återfallsprevention.

•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.

•

Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier
för denna målgrupp.

•

Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med
missbruks- och beroendeproblem.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård
och boende, familjehem och hem för viss
annan heldygnsvård)
Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för
anhöriga eller rehabilitering för individen.
En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.
Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden.
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom
både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende,
sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.
En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den
enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom
placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga
tyngre.

Regionens respektive kommunens ansvar
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet.
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste
faktorerna att ta hänsyn till.
Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning
utifrån sitt uppdrag.
Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.
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Gemensam planering
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning
tydliggörs.
I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
•

målsättning med placeringen och planerad placeringstid.

•

den enskildes behov och önskemål.

•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras
och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.

•

hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt.
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid
säkerställas.

Överenskommelse om kostnadsansvar
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.
Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:
•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska
utföras.

•

hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.

•

fördelning av kostnader i kronor eller procent.

•

tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP,
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.
I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av
huvudmännens berörda verksamheter.
När den enskildes behov förändras ska parterna göra
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.
Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning
vid placering
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive
huvudmans enskilda ansvar i processen.
SIP initieras och
genomförs så tidig som
möjligt.
Den enskildes egna
önskemål tillvaratas.

Om behov av
kostnadsfördelning finns
inleds dialog om
kostnadsfördelning.
Denna dialog sker
enbart mellan
huvudmännen.

Skriftlig
överenskommelse om
kostnadsfördelning och
kostnadsansvar, utifrån
SIP, upprättas mellan
parterna.

Funktioner med mandat
att fatta ekonomiska
beslut kontaktas och
förses med underlag för
beslut.

Uppföljning av SIP och
överenskommelse om
kostnadsfördelning
genomförs regelbundet.
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.
Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.
En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för
den enskilde.

Regionens ansvar
•

Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård,

•

LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.

•

Besluta om permission från sluten tvångsvård.

•

Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten
tvångsvård.

•

Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Kommunens ansvar
•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning.

•

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

Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.

•

Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser. Uppföljning av
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå.
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Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.
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Del C, Överenskommelse Samverkan
om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med
Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.
I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan,
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och
nödvändig tandvård.
Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.
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Målgrupp
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av
regelbunden tandvård.
Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8
a §:
Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande
verksamhet bedrivs bland dem som
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
som
a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård
eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.
Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

Syfte
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga
munvården.
Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.
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Gemensamt ansvar
Parternas gemensamma åtagande innebär att
•

implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är
känt i samtliga berörda verksamheter.

•

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

•

gemensam uppföljning av överenskommelsen.

Parternas ansvar
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för
munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

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

•

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

•

VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom Ntandvård och uppsökande verksamhet.

•

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

•

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

•

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

VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning
för personal inom vård och omsorg.

•

Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån
ett individuellt perspektiv.

•

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

Avvikelser
•

Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

*LÄS MER
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)

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.
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•

Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det ITstöd, 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.

*LÄS MER
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer

Munhälsobedömning
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.
Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i
allmän munhälsovård och munhälsobedömning.
Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.
Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i
IT- stödet, Intygsbeställningen.
Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid
munhälsobedömning.
Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård,
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person
med mera.
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.

Avvikelser
•

Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

*LÄS MER
Samverkansavvikelse

Uppföljning och utvärdering
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen.
VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.
VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:
•

Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar
munhälsobedömning.

•

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

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård.

•

Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som är registrerade på fel boendeenhet.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården
kommer trots att det är registrerat att de vill.
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Utveckling och gemensamma
utmaningar
7.1 Öka andel intyg om N-tandvård
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få
det.
Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att
uppfylla målet.
En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om Ntandvård 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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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar
omställning till en god och nära vård
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan
huvudmännen.
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren,
eleven eller invånare.
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2 Begreppet god och nära vård
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.
Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård,
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter
blir del av den nära vården.
Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och
proaktivt samt möter problemen uppströms.

3 Varför behövs en omställning för en
god och nära vård?
3.1 Utmaningar inom demografin
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att
samverkan måste öka.

3.2 Bristande samordning
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp
med sina problem.
Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp,
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys).
Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten,
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära
vården.
Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process.
Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att
kraftsamla kring.
Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

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

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

7 Målbild Västra Götaland
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett
bra liv oavsett ålder eller diagnos.
En god och nära vård
•

utgår från individuella förutsättningar och behov.

•

bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv.

•

bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
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8 Prioriterade målgrupper
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål.
Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som
utgår från den enskildes förutsättningar och behov.

9 Sex steg för att förändra och utveckla
arbetssätt i samverkan
För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har
ansvar för samma invånare.
Sex förändrade arbetssätt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
Utveckla personcentrerade arbetssätt
Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering
Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

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

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande
insatser
Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället.
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det
vardagliga arbetet.
Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.
Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna
områden.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälsooch sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där
elevhälsan har en viktig roll.
Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen.
Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan
•

social hållbarhet

•

stöd för individens egenvård

•

stöd till anhöriga/närstående

•

socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.
Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper.

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos.
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara
lyhörd för varje persons preferenser.
Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen.
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka
frågor och eventuell oro.

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit
mellan huvudmännen
En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.
Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för
omställning mot en god och nära vård är följande:
•

Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar
samverkan

•

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

•

Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan
huvudmännen
Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning.
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla
åldrar.
Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra
myndigheter.

9.4.2 Fast omsorgskontakt
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt,
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

9.4.4 Patientkontrakt
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan
mellan region och kommun.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av
digitalisering
Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom ehälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och
resurseffektivitet.
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård
i hemmet
Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat
behov av akuta vårdbesök.
Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och
egenmonitorering.
Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån
sina förutsättningar och preferenser.

10 Stärk grundläggande förutsättningar
i samverkan
För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar
som krävs.
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och
patientsäkerhet. Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg,
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och
utföra insatser av hög kvalitet.
För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det
personliga mötet med patienter och brukare.
Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.

10.2 Gemensam vårdinformation
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.

10.3 Kunskapsstyrning och
kompetensutveckling i samverkan
För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd,
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar.
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde.
Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan
utvecklas.
Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett
systematiskt sätt.
En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska
ingå i arbetet framöver.
Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och
regionala riktlinjer.
Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och
gemensamt sätt.

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

10.5 Verksamhetsutveckling och
implementering
Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.
För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att
implementeringen ska lyckas.
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

11 Gemensamt ansvar - Ledning och
styrning
Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård
och behandling.
Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom socialoch skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur
och faktiska beslut.
Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som
krävs.
Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

12 Från Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård till
genomförande
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.
På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård
genomförs och utvärderas gemensamt.
Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del
av det vardagliga arbetet.

13 Länsgemensam uppföljning och
analys
Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälsooch sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.
Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.
Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i
samverkanssituationer. Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 149

2022-08-31

Dnr 2022-000425

Ekonomisk hantering med anledning av stärkt prognos 2022
Sammanfattning
I samband med uppdaterad skatteprognos bedöms det samlade resultatet för
Lysekils kommun förbättras med ca 9 mnkr. Detta öppnar upp för att tidigarelägga
och genomföra åtgärder som möjliggör kostnadssänkningar kommande år.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är av värde att förstärka
samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 för att möjliggöra insatser under året
som kan minska kostnader för kommande år. Förslag till åtgärder är framtagna i
dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtgärderna omfattar åtgärder som
underhållsarbete, förbättringsåtgärder i det offentliga rummet, rivningsinsatser och
kompetensförstärkning. Den totala summan är 3 mnkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Björneld (L) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt att ge
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheten att avsätta 300 tkr till skolan.
Daniel Arvidsson (SD): Att ge kommundirektören i uppdrag att se över möjligheten
att avsätta medel till ungdomsföreningar under 2022 och att återkomma till
kommunstyrelsen i oktober.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lars Björnelds m.fl
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag att på
samma grunder utreda möjligheten att avsätta pengar till skolan samt till föreningar
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med anledning av ny
skatteprognos och därmed stärkt ekonomiskt resultat för kommunen 2022 ge
samhällsbyggnadsnämnden en budgetförstärkning om tre miljoner kronor för 2022.
Medlen ska användas för att tidigarelägga och slutföra planerade rivnings- och
underhållsarbeten samt att under 2022 genomföra insatser som ger
kostnadsminskningar kommande år. Användning och effekter återrapporteras i
ordinarie uppföljning.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att på samma grunder utreda
möjligheten att avsätta pengar till skolan samt till ungdomsföreningar under 2022.
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i oktober.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Ekonomisk hantering med anledning av stärkt prognos 2022
Sammanfattning
I samband med uppdaterad skatteprognos bedöms det samlade resultatet för
Lysekils kommun förbättras med ca 9 mnkr. Detta öppnar upp för att tidigarelägga
och genomföra åtgärder som möjliggör kostnadssänkningar kommande år.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är av värde att förstärka
samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 för att möjliggöra insatser under året
som kan minska kostnader för kommande år. Förslag till åtgärder är framtagna i
dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtgärderna omfattar åtgärder som
underhållsarbete, förbättringsåtgärder i det offentliga rummet, rivningsinsatser och
kompetensförstärkning. Den totala summan är 3 mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med anledning av ny
skatteprognos och därmed stärkt ekonomiskt resultat för kommunen 2022 ge
samhällsbyggnadsnämnden en budgetförstärkning om tre miljoner kronor för
2022. Medlen skall användas för att tidigarelägga och slutföra planerade rivningsoch underhållsarbeten samt att under 2022 genomföra insatser som ger
kostnadsminskningar kommande år. Användning och effekter återrapporteras i
ordinarie uppföljning.
Ärendet
I samband med uppdaterad skatteprognos från SKR i slutet av augusti konstateras
att kommunens sammanfattade resultat för året ser ut att förbättras med ca 9,2
mnkr jämfört med föregående uppföljning. Detta ger en förbättring från 45 mnkr
till 54,2 mnkr. Det budgeterade resultatet för året var satt till 12,2 mnkr och den
nya prognosen ger därmed en avvikelse motsvarande 41,8 mnkr.
Ett starkt resultat är värdefullt för kommunen och öppnar upp för att tidigarelägga
åtgärder och insatser som möjliggör kostnadssänkningar längre fram.
En mer detaljerad sammanfattning av det ekonomiska läget med förslag till
åtgärder och hantering av överskott kommer att kunna presenteras i samband med
uppföljningsrapport tre.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den förbättrade prognosen ger
möjligheter att under 2022 vidta åtgärder som kan ge framtida
kostnadsminskningar. Detta bedöms mycket positivt då omvärldsanalys och
kunskapsunderlag från bland annat Sveriges kommuner och regioner visar att
kommunen kommer att drabbas av kraftiga kostnadsökningar under de närmaste
åren. Kostnadsökningarna kommer av faktorer som ökade pensionskostnader,
ökade priser och avtalskostnader samt höjda räntekostnader.
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För att ge bästa möjliga förutsättningar för att genomföra åtgärder under året
föreslår förvaltningen att delar av det prognostiserade resultatet omfördelas för att
förstärka samhällsbyggnadsnämnden redan nu.
De åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit som genomförbara
under 2022 och som kommunstyrelseförvaltningen förordar prioriteras är följande:
Åtgärd
Beräknad Förtydligande av
Tänkt effekt
kostnad
åtgärder
Insatser för
förbättring och
underhåll av
naturområden

500 tkr

Primärt åtgärder
enligt beslutad
handlingsplan
kopplad till målbild
för Gullmarsskogen
och Fjälla samt
rivning av
omklädningsbyggnad enligt
tidigare beslut samt
upprustning
Kuststigen

Vidareutveckling av
områden ger ökad
attraktivitet och
tillgänglighet.
Minskade
driftkostnader för
byggnader.

Framtagande av
naturvårds- och
friluftsplan

100 tkr

Ta fram hjälpmedel
och metoder för att
ta tillvara
naturvärden och
friluftsliv vid
planering,
exploatering och
tillståndsärenden.
Formulera konkreta
mål och ett
åtgärdsprogram.

Ger förvaltningen
möjlighet att
genomföra
revideringsuppdrag
givet redan 2010. Ger
kommunen tydlig
sammanställning av
värdefull natur och
friluftsliv och därmed
förbättrade
planeringsförutsättnin
gar framåt.

Ska leda till en
reviderad
naturvårdsplan.
Biotoskydd av
ålgräsängar

40 tkr

Utredning med
naturinventering
kring var ålgräs
finns och vad ett
biotopskydd skulle
innebära och kosta.

Möjlighet att svara på
en motion i frågan.
Kan på sikt ge skydd
för de mest hotade och
värdefulla
ålgräsängarna och
förhindra förlust av
ekosystemtjänster.
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Validering av
biträden till
kockar

360 tkr

Validering av
ekonomibiträden
med kompetens att
bli kockar. I
dagsläget finns tre
medarbetare som
bedöms lämpliga.

Minska risken för
kompetensbrist och
bristande kvalitet
inom kostverksamheten och därmed de
verksamheter som
kosten stödjer och är
del av.

Underhåll av
offentlig
utsmyckning

300 tkr

Rör befintliga
anläggningar som
kommunen fått i
gåva (tex fyren i
Dalskogen och
utsiktstornet i Lysekil) men sedan inte
kunnat underhålla
inom given budget

En vackrare och mer
välkomnande
kommun och
långsiktig hållbarhet
för aktuell konst

Konsultstöd inom
Plan och Mex

400 tkr

Hantering av
detaljplaner,
kommunala
exploateringsprojekt
och företagsärenden

Ökad kvalitet, och
snabbare framdrift.
Nya markanvisningar
och tomter till
bostadskön. Minskar
ärendebördan framåt

Lokalförbättring
kommunhuset

100 tkr

Ytskiktsförbättringar
samt utformning av
lokaler/möblering

Stärkt lokaleffektivitet
och attraktivitet

Rivning/
skrotning/deponi
av bryggor

1 000 tkr

Åtgärder riktade mot
bryggor primärt på
Rixö. Värbo,
Långevik, Norra
Hamnen och
Rinkenäs.

Insatserna frigör
resurser till åtgärder
som ökar livslängden
på nyare bryggor.

Primärt Östra kajen,
Östra långbryggan
och Långevik

Ökar säkerheten och
förbättrar det
offentliga rummet.

Elarbeten vid
bryggor och kajer

200 tkr

Summa

3 000 tkr

Ökar säkerheten och
förbättrar det
offentliga rummet.

Budgetförstärkningen är tillfällig 2022 och åtgärderna ska genomföras under året.
Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap. 29 § får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §).
Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2021 och samtliga
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen i tid.
Redovisningen av partistödet ska innehålla på vilket sätt stödet har använts för att
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och att
redovisningen underställts en särskild granskare. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers
redovisningar godkänns.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16
Redovisningar från samtliga partier
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av
partistöd för år 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap. 29 § får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §).
Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2021 och samtliga
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen i tid.
Redovisningen av partistödet ska innehålla på vilket sätt stödet har använts för att
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och att
redovisningen underställts en särskild granskare. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers
redovisningar godkänns.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av
partistöd för år 2021.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Redovisningar från samtliga partier
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Svar på medborgarförslag - att kommunen sätter upp en offentlig
cykelpump på lämplig plats
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har till kommunstyrelseförvaltningen framfört att
de kommande arbetena kring Västtrafiks nya tilläggsplats för Carl Wilhelmsson, vid
ångbåtsbryggan, eventuellt skulle kunna öppna möjligheter att inom projektet
tillmötesgå medborgarens förslag.
Enheten för Gata Park och Natur kommer att ta med sig frågan och hantera den i
samband med processen kring den nya tilläggsplatsen för Carl Wilhelmsson.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-16
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp
en offentlig cykelpump på lämplig plats
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har till kommunstyrelseförvaltningen framfört att
de kommande arbetena kring Västtrafiks nya tilläggsplats för Carl Wilhelmsson, vid
ångbåtsbryggan, eventuellt skulle kunna öppna möjligheter att inom projektet
tillmötesgå medborgarens förslag.
Enheten för Gata Park och Natur kommer att ta med sig frågan och hantera den i
samband med processen kring den nya tilläggsplatsen för Carl Wilhelmsson.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska sätta upp en cykelpump på
lämplig plats.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har varit i kontakt med enheten för Gata Park och Natur på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Man framför att de kommande arbetena kring Västtrafiks nya tilläggsplats för Carl
Wilhelmsson, vid ångbåtsbryggan, eventuellt skulle kunna öppna möjligheter att
inom projektet tillmötesgå medborgarens förslag.
Enheten för Gata Park och Natur kommer att ta med sig frågan och hantera den i
samband med processen kring den nya tilläggsplatsen för Carl Wilhelmsson.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Svar på medborgarförslag - Skapa en bilfri zon i Centrum - norra delen
av Kungsgatan
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås en bilfri zon i centrum på den norra delen av
Kungsgatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att medborgarförslaget om bilfri
zon i centrum, norra delen av Kungsgatan, går i linje med kommunens ambitioner
att öka attraktiviteten i centrum där vi skapar nya mötesplatser och stråk som
attraherar fler.
Kommunen arrangerade 2021 en sommargata på delen Rosviksgatan/Kungsgatan
vilket uppskattades av många. Även sommaren 2022 arrangeras en sommargata,
denna gång även för norra Kungsgatan vilket indirekt omnämns i förslaget. Utifrån
den aspekten kan medborgarförslagets intention delvis anses bli realiserat.
Kommunstyrelseförvaltningens tolkar emellertid medborgarförslaget som att en
permanent bilfri zon skapas, inte enbart en period över sommaren i samband med
sommargatan. Men en sommargata innebär oavsett att medborgarförslagets
intention delvis blir uppfylld, och en eventuell permanent bilfri zon kan eventuellt
tas med i planeringen inför den generella upprustningen av Kungsgatan som
planeras framgent, detta som en aspekt bland många andra.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-07
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om en bilfri zon i Centrum - norra
delen av Kungsgatan
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås en bilfri zon i centrum på den norra delen av
Kungsgatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att medborgarförslaget om
bilfri zon i centrum, norra delen av Kungsgatan, går i linje med kommunens
ambitioner att öka attraktiviteten i centrum där vi skapar nya mötesplatser och
stråk som attraherar fler.
Kommunen arrangerade 2021 en sommargata på delen Rosviksgatan/Kungsgatan
vilket uppskattades av många. Även sommaren 2022 arrangeras en sommargata,
denna gång även för norra Kungsgatan vilket indirekt omnämns i förslaget. Utifrån
den aspekten kan medborgarförslagets intention delvis anses bli realiserat.
Kommunstyrelseförvaltningens tolkar emellertid medborgarförslaget som att en
permanent bilfri zon skapas, inte enbart en period över sommaren i samband med
sommargatan. Men en sommargata innebär oavsett att medborgarförslagets
intention delvis blir uppfylld, och en eventuell permanent bilfri zon kan eventuellt
tas med i planeringen inför den generella upprustningen av Kungsgatan som
planeras framgent, detta som en aspekt bland många andra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås en bilfri zon i centrum på den norra delen av
Kungsgatan. Man föreslår bland annat att en gågata skapas på Kungsgatans norra
del, mellan Apoteksgatan och Skottegatan med sittytor, vindskyddande grönska,
”speakers corner”, lekytor för barn med mera.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen som
generellt anser att medborgarförslaget om bilfri zon i centrum, norra delen av
Kungsgatan, går i linje med kommunens ambitioner att öka attraktiviteten i
centrum där vi skapar nya mötesplatser och stråk som attraherar fler.
Kommunen arrangerade 2021 en sommargata på delen Rosviksgatan/Kungsgatan
vilket uppskattades av många. Även sommaren 2022 arrangeras en sommargata,
denna gång även för norra/övre delen av Kungsgatan vilket indirekt framförs i
medborgarförslaget. Utifrån den aspekten kan medborgarförslagets intention anses
bli realiserat.
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Sommargatan 2022 innebär att den del av Kungsgatan som passerar stadsparken
blir en tillfällig gågata, på motsvarande sätt som förra sommaren. Det nya för 2022
är att även övre delen av Kungsgatan blir sommargata, dvs den del som sträcker sig
mellan Apoteksgatan och Skottegatan. De tillfälliga gågatorna kommer att möbleras
med blommor, soffor och aktiviteter såsom sandlåda, bokskåp och
fotbollsspel. Den mittersta delen av Kungsgatan mellan Korsgatan och
Apoteksgatan förblir körbar. Arrangemanget kommer att utvärderas efter
sommaren, bland annat utifrån medborgarnas, fastighetsägarnas och handlarnas
synpunkter.
Framgent planerar samhällsbyggnadsnämnden även för en generell upprustning av
Kungsgatan. Arbetet kommer att omfatta viss omgestaltning av gatan med
utrymme för såväl gående som för trafik. Utformningen av gatan är inte bestämd
än, här blir utvärderingen av sommargatan 2022 ett viktigt underlag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dock i nuläget att gatan bör utformas för
att kunna fungera för både gående och biltrafik. Behovet av varutransporter och
möjligheten för privatpersoner att snabbt kunna göra småärenden i området är skäl
som talar för tillgängligheten för bilar och parkeringsplatser. Detta kan vara en
avgörande faktor för näringsidkarna att kunna bedriva sin verksamhet. Dock bör
gatan utformas så att möjligheten finns att tillfälligt skylta om den till gågata.
Kommunstyrelseförvaltningens tolkar emellertid medborgarförslaget som att en
permanent bilfri zon skapas, inte enbart en period över sommaren i samband med
sommargatan. Men en sommargata innebär oavsett att medborgarförslagets
intention delvis blir uppfylld, och en eventuell permanent bilfri zon kan eventuellt
tas med i planeringen inför den generella upprustningen av Kungsgatan som
planeras framgent, detta som en aspekt bland många andra.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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E-postformulär
Medborgarförslagets ärende
Bilfri zon i Centrum, norra delen av Kungsgatan

Ditt medborgarförslag
Förslag om gågata (torg) på Kungsgatans norra del, mellan Apoteksgatan och Skottegatan med sittytor,
vindskyddande grönska, ”speakers corner”, lekytor för barn m fl.
Vinster som kan ses inför ett bifall och genomförande av förslag är bland annat…
•Renare luft och säkrare miljö för fotgängare
•Ökad trivsel, tillgänglighet och mötesplatser för alla åldrar.
•En möjlighet att på ett attraktivt sätt binda ihop norra och södra hamnen.
•Ett steg mot en framtida gågata vilket står i översiktsplanen från 2006
•En naturlig fortsättning på satsningen av Rosviksgatans - Kungsgatan bilfria sommargata.
•Synergieffekter för upprustning av länken Centrum- Gamlestan för en mer attraktiv turism och handel.
•En möjlighet att skapa ett attraktivt och mer levande centrum genom att skapa bättre balans och utnyttjande
av stadens ytor.
•En möjlighet för kommunal verksamhet, biblioteket, att få utrymme och ökat besökarantal. Även andra aktörer
ex Folkets Hus, med sitt breda och kvalitativa utbud, kan bättre uppmärksammas i en bilfri och trygg miljö.
•Stort engagemang har visats från berörda parter, boende, näringsidkare och besökare.
•Flera aktörer kan ges möjlighet till medverkan ex gymnasieskolan, studieförbund, föreningar med flera
•Flera oberoende undersökningar visar att centrumgator påverkas positivt av att göras bilfria, med både ökad
mängd gående och större lönsamhet för handeln.
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2022-08-31

Dnr 2020-000347

Svar på medborgarförslag - Upprustning av Norra Hamnen (Gamlestan)
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar fram en plan och påbörjar
restaurering av Norra hamnen med målet att visualisera de kulturhistoriska värdena
och åskådliggöra hamnens betydelse för Lysekils utveckling. Det föreslås också att
en arbetsgrupp bildas för detta ändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i enlighet med medborgarförslaget, att
kommunen bildar en arbetsgrupp för att se på möjligheterna att lyfta området. När
det gäller sådana konkreta frågor som informationstavlor bör detta ledas av
destinationsstrategen med hjälp av kommunens kommunikatörer och när det gäller
den långsiktiga planen för området bör detta ledas av planerare från
samhällsbyggnadsförvaltningen. För de förslag som tas fram bör framgå vem som
ansvarar för vad i ett genomförande, när eventuella arbeten kan göras i tid samt
konsekvenser för investerings- och driftskostnader för kommunen. För åtgärder som
kräver ekonomiska medel behöver dessa avsättas i kommande budget.
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
svar på medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-07
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse, och att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
A8F0419FC997EAE3B4187E85C382564490E4F8A81A

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-07-07

LKS 2020-000347

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om upprustning av Norra Hamnen
(Gamlestan)
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar fram en plan och påbörjar
restaurering av Norra hamnen med målet att visualisera de kulturhistoriska
värdena och åskådliggöra hamnens betydelse för Lysekils utveckling. Det föreslås
också att en arbetsgrupp bildas för detta ändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i enlighet med medborgarförslaget, att
kommunen bildar en arbetsgrupp för att se på möjligheterna att lyfta området. När
det gäller sådana konkreta frågor som informationstavlor bör detta ledas av
destinationsstrategen med hjälp av kommunens kommunikatörer och när det gäller
den långsiktiga planen för området bör detta ledas av planerare från
samhällsbyggnadsförvaltningen. För de förslag som tas fram bör framgå vem som
ansvarar för vad i ett genomförande, när eventuella arbeten kan göras i tid samt
konsekvenser för investerings- och driftskostnader för kommunen. För åtgärder
som kräver ekonomiska medel behöver dessa avsättas i kommande budget.
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
svar på medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse, och att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar fram en plan och påbörjar
restaurering av Norra hamnen med målet att visualisera de kulturhistoriska
värdena och åskådliggöra hamnens betydelse för Lysekils utveckling.
Planen föreslås innehålla:
1. Utbyte/förnyelse av B- och C-bryggorna. Nya bryggor görs i gammal stil dvs,
pålade träbryggor (absolut inga betongflytbryggor) med fasta
akterförtöjningar (Båtstorleken begränsas till 8 m)
2. Båtplatser upplåtes gratis till gamla träbåtar. Det finns inte många kvar, så
denna möjlighet skulle inspirera ägarna till bevarande och samarbete och
vara ett fint blickfång. (jmfr Bassholmen.)
3. Permanenta båtplatser anordnas för Laurin (Harry)
4. Informationstavlor som visar Lysekils historiska utveckling i Gamlestan och
Skeppsholmen, med konservindustrin och inte minst Skandiaverken.
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5. Befintliga bodar (friluftsfrämjandet, skjulet med ljugarbänken,
båtägarföreningen) är i dåligt skick och flyttas eller rustas upp.
Det föreslås också att en arbetsgrupp tillsätts som får börja ta fram ett mer
utarbetat förslag med kostnader och tidplan.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen som i likhet
med förslagsställaren anser att Norra hamnen behöver en översyn och en plan för
hur området kan utvecklas över tid. Platsen är idag inte riktigt omhändertagen.
Norra hamnen omges bland annat av industrilokaler och tomma markytor.
Kopplingen mellan staden och Norra hamnen är outvecklad liksom mellan
Gamlestan och västerut mot Stångehuvud. Platsen har ett centralt läge och med en
genomtänkt och långsiktig utveckling skulle området kunna bidra till nya kvaliteter
för Lysekils stad, där båtliv, restauranger och annat kan bli fina inslag.
Runt platsen finns, som förslagsställaren framhåller, spår av Lysekils stadshistoria,
med både den karakteristiska äldre bebyggelsen i Gamlestan och industrihistorien i
hamnen. En plan för området bör bland annat titta på möjligheterna att ta tillvara
dessa historiska inslag. Här kan informationstavlor vara en del i att lyfta området
och berätta om Lysekils historia.
När det gäller platsens långsiktiga utveckling har det delvis outnyttjade
markområdet mellan socialförvaltningens kontor och gymnasiet, Norra
Hamnstranden, en viktig roll. Här har Samhällsbyggnadsnämnden ett planuppdrag
att pröva en bostadsexploatering. Dock finns föroreningar i marken vilket påverkar
möjligheterna hur platsen kan användas. I planen för Norra hamnens utveckling
bör ingå hur detta område på sikt ska utvecklas.
Angående förslagsställarens tankar om träbryggor kan nämnas att några av dagens
bryggor är i dåligt skick och kommer att behöva bytas. Dock är det inte säkert att
träbryggor är det bästa alternativet. Dagens båtliv efterfrågar andra typer av
bryggkonstruktioner. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig också tveksamt till
förslaget om gratis upplåtelse av båtplatser. Om detta ändå ska ske kommer det att
kräva en budgetkompensation för förvaltningen eftersom taxorna är en viktig del i
att finansiera hamnverksamheten. Utbyte av bryggorna B och C i Norra Hamnen är
prioriterat p.g.a. de nuvarande bryggornas dåliga skick. Många kunder önskar
flytbryggor med y-bommar då detta förenklar förtöjningen. Flytbryggor är också
mer lämpligt för mindre båtar då det ofta är svårt att komma i och ur båten från de
höga pålade bryggorna. Om det blir flytbryggor eller pålade bryggor beror dock
delvis på hur länsstyrelsen beslutar kring tillstånd.
Storleken på platserna på de nya bryggorna kommer i stort sett vara samma som
storleken på platserna på de nuvarande bryggorna.
Harry har en permanent plats vid Anderssons Kaj och föreningen L. Laurin har inte
inkommit med något önskemål om att flytta till Norra Hamnen.
När det gäller de befintliga bodarna blev de uppförda på privata initiativ för många
år sedan. Enheten för Park, Gata och Natur instämmer med förslagsställaren att de
borde renoveras, tas bort eller alternativt införlivas med de andra lite nyare
bodarna i området. Detta medför dock en större kostnad som i dagsläget inte anses
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vara prioriterad. Gata park kommer föra samtal med berörda i samband med
genomlysningen av området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i enlighet med medborgarförslaget, att
kommunen bildar en arbetsgrupp för att se på möjligheterna att lyfta området.
När det gäller sådana konkreta frågor som informationstavlor bör detta arbete
hanteras av kommunens kommunikatörer med stöd av destinationsstrateg och även
kulturchef.
När det gäller den långsiktiga planen för området bör detta ledas av planerare från
samhällsbyggnadsförvaltningen. För de förslag som tas fram bör framgå vem som
ansvarar för vad i ett genomförande, när eventuella arbeten kan göras i tid samt
konsekvenser för investerings- och driftskostnader för kommunen. För åtgärder
som kräver ekonomiska medel behöver dessa avsättas i kommande budget.
Synpunkter på medborgarförslaget har även inhämtats från avdelningen för hållbar
utveckling som instämmer i vad som framförts ovan.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
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Svar på medborgarförslag - Lysekils kommun bör etablera
vänortssamarbete med den ukrainska staden Odessa
Sammanfattning
Medborgarförslaget föreslår att Lysekils kommun bör etablera ett vänortssamarbete
med den ukrainska staden Odessa. Motiveringen är att trots att Odessa är en
betydligt större stad än Lysekil finns många likheter, bland annat betydande
hamnverksamhet, oljeraffinaderi, turistindustri med mera. Förslagsställaren ser
även förslaget som en solidaritetshandling med Ukraina.
Lysekils kommun har över tid haft flera vänortssamarbeten eller liknande
samarbeten. Dessa tre vänorter/vänortsutbyten är Tvedestrand i Norge, Hirtshals i
Danmark och Hirvensalmi i Finland. Det har emellertid inte varit någon aktivitet i
dessa utbyten sedan 10-15 år tillbaka.
Baserat på vad som nämns ovan är det kommunstyrelseförvaltningens tolkning att
Lysekils kommun för närvarande inte önskar etablera ett vänortssamarbete med
Odessa i Ukraina. Förvaltningen är dock övertygad om att kommunen är och vill
vara engagerad i att stötta och hjälpa Ukraina. Detta inte minst mot bakgrund av
den svåra situation landet befinner sig i. Ett exempel är det snabba och öppna
mottagandet av ukrainska flyktingar som anvisats till Lysekil. Förvaltningen tolkar
alltså att kommunen önskar hjälpa och stötta Ukraina, men inte i form av ett
vänortssamarbete.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-17
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses
vara besvarat med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
A8F0419FC997EAE3B4187E85C382564490E4F8A81A

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att Lysekils kommun bör
etablera vänortssamarbete med den ukrainska staden
Odessa
Sammanfattning
Medborgarförslaget föreslår att Lysekils kommun bör etablera ett
vänortssamarbete med den ukrainska staden Odessa. Motiveringen är att trots att
Odessa är en betydligt större stad än Lysekil finns många likheter, bland annat
betydande hamnverksamhet, oljeraffinaderi, turistindustri med mera.
Förslagsställaren ser även förslaget som en solidaritetshandling med Ukraina.
Lysekils kommun har över tid haft flera vänortssamarbeten eller liknande
samarbeten. Dessa tre vänorter/vänortsutbyten är Tvedestrand i Norge, Hirtshals i
Danmark och Hirvensalmi i Finland. Det har emellertid inte varit någon aktivitet i
dessa utbyten sedan 10-15 år tillbaka.
Baserat på vad som nämns ovan är det kommunstyrelseförvaltningens tolkning att
Lysekils kommun för närvarande inte önskar etablera ett vänortssamarbete med
Odessa i Ukraina. Förvaltningen är dock övertygad om att kommunen är och vill
vara engagerad i att stötta och hjälpa Ukraina. Detta inte minst mot bakgrund av
den svåra situation landet befinner sig i. Ett exempel är det snabba och öppna
mottagandet av ukrainska flyktingar som anvisats till Lysekil. Förvaltningen tolkar
alltså att kommunen önskar hjälpa och stötta Ukraina, men inte i form av ett
vänortssamarbete.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses
vara besvarat med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Medborgarförslaget föreslår att Lysekils kommun bör etablera ett
vänortssamarbete med den ukrainska staden Odessa. Motiveringen är att trots att
Odesa är en betydligt större stad än Lysekil finns många likheter, bland annat
betydande hamnverksamhet, oljeraffinaderi, turistindustri med mera.
Förvaltningens synpunkter
Lysekils kommun har över tid haft flera vänortssamarbeten eller liknande
samarbeten. Dessa vänorter/vänortsutbyten är Tvedestrand i Norge, Hirtshals i
Danmark och Hirvensalmi i Finland. Det har emellertid inte varit någon aktivitet i
dessa utbyten sedan 10-15 år tillbaka.
Förvaltningen har inte kunnat finna några formella beslut/protokoll om att
upphöra/avsluta ovanstående samarbeten, men enligt uppgift från tidigare
kommunstyrelseordförande enades man vid ett tillfälle att inte ha någon aktivitet
på obestämd tid. Därefter har samarbetet inte återupptagits. Kommunens vänorter
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har heller inte kontaktat Lysekil under dessa år vilket indikerar på ett vikande
intresse.
Det kan i sammanhanget nämnas att i anslutning till när dåvarande Sovjetunionen
just fallit samman och de baltiska länderna blev självständiga stater, verkade
Lysekils kommun som en sorts fadder för en estnisk stad genom att till exempel
dela erfarenheter från svensk kommunal organisation.
Sommaren 2021 fick kommunen information från Sveriges ambassadör på Irland
gällande kustsamhället Skerries som önskade en svensk vänort, dock ej specifikt
Lysekil. Inte heller här har bedömningen varit att ett vänortssamarbete skulle
gynna kommunen i tillräckligt hög grad.
Förvaltningen kan konstatera att de vänortssamarbeten som kommunen över tid
gått in i, varit inaktiva under de senaste 10-15 åren. Det har heller inte lyfts några
intentioner eller förslag på att aktivera dessa eller engagera sig i nya samarbeten.
Bedömningen är att det tidigare traditionella vänortssamarbetet som form över tid
utvecklats och mer övergått i unika samarbeten med olika orter i olika frågor. Det
är också avgörande att samarbeten ger tydligt värdeskapande för båda parter för att
vara lyckosamt.
Baserat på vad som nämns ovan är det kommunstyrelseförvaltningens tolkning att
Lysekils kommun för närvarande inte önskar etablera ett vänortssamarbete med
Odessa i Ukraina. Förvaltningen är dock övertygad om att kommunen är och vill
vara engagerad i att stötta och hjälpa Ukraina. Detta inte minst mot bakgrund av
den svåra situation landet befinner sig i. Ett exempel är det snabba och öppna
mottagandet av ukrainska flyktingar som anvisats till Lysekil.
Förvaltningen tolkar alltså att kommunen önskar hjälpa och stötta Ukraina, men
inte i form av ett vänortssamarbete.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Dnr 2022-000067

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar
Sammanfattning
Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) har i en motion 2021-12-13
föreslagit att det ska vara möjligt att följa upp hur många i hemsjukvården
respektive äldreboendena som erhåller läkemedelsgenomgångar varje år.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden och
kommunstyrelsen 2022-02-16, § 15.
Motionen har behandlats av socialnämnden 2022-06-30, § 79 och
kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens beslut.
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse så framkommer det att man anser att
läkemedelsgenomgångar är en viktig del i den kommunala hälso- och sjukvården.
De skriver också att under september 2022 kommer representanter för den
kommunala hälso- och sjukvården och vårdcentralerna i kommunen, att träffas för
att i samverkan planera för hur arbetet med läkemedelsgenomgångar praktiskt ska
kunna genomföras och dokumenteras.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16
Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-30, § 79
Tjänsteskrivelse från socialnämnden 2022-06-22
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16, § 15
Motion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
A8F0419FC997EAE3B4187E85C382564490E4F8A81A

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-08-16
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och
Lars Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar
Sammanfattning
Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) har i en motion 2021-12-13
föreslagit att det ska vara möjligt att följa upp hur många i hemsjukvården
respektive äldreboendena som erhåller läkemedelsgenomgångar varje år.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden och
kommunstyrelsen 2022-02-16, § 15.
Motionen har behandlats av socialnämnden 2022-06-30, § 79 och
kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens beslut.
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse så framkommer det att man anser att
läkemedelsgenomgångar är en viktig del i den kommunala hälso- och sjukvården.
De skriver också att under september 2022 kommer representanter för den
kommunala hälso- och sjukvården och vårdcentralerna i kommunen, att träffas för
att i samverkan planera för hur arbetet med läkemedelsgenomgångar praktiskt ska
kunna genomföras och dokumenteras.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-30, § 79
Tjänsteskrivelse från socialnämnden 2022-06-22
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16, § 15
Motion
Beslutet skickas till
Motionärerna
Socialnämnden

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 1/1

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 79

2022-06-30

Dnr 2022-000099

Remissvar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar
Sammanfattning
Primärvården ska genomföra läkemedelsgenomgångar minst en gång per år för alla
patienter över 75 år, de som flyttar in på särskilt boende, skrivs in i hemsjukvården
och när det finns misstanke om läkemedelsrelaterade problem. I nuläget finns inget
systematiskt sätt eller struktur för hur uppföljning av antalet genomförda
läkemedelsgenomgångar i den kommunal hälso- och sjukvården i Lysekil ska tas
fram.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-22
LKF 2022-02-16, § 15 - Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar
Motion 2022-01-26
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med
nedanstående förslag till rutin är besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
36450A4541E424D68E1807F0B9431C348D1E5880B9

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-06-22

SON 2022-000099

Socialförvaltningen
Annica Hemberg
annica-hemberg@lysekil.se

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och
Lars Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar
Sammanfattning
Primärvården ska genomföra läkemedelsgenomgångar minst en gång per år för alla
patienter över 75 år, de som flyttar in på särskilt boende, skrivs in i hemsjukvården
och när det finns misstanke om läkemedelsrelaterade problem. I nuläget finns inget
systematiskt sätt eller struktur för hur uppföljning av antalet genomförda
läkemedelsgenomgångar i den kommunal hälso- och sjukvården i Lysekil ska tas
fram.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med
nedanstående förslag till rutin är besvarad.
Ärendet
Struktur för att ta fram uppgifter för hur stor del av hemsjukvårdens patienter som
erhållit läkemedelsgenomgångar/år.
Primärvården ska genomföra läkemedelsgenomgångar minst en gång per år för alla
patienter över 75 år, de som flyttar in på särskilt boende, skrivs in i hemsjukvården
och när det finns misstanke om läkemedelsrelaterade problem. I nuläget finns inget
systematiskt sätt eller struktur för hur uppföljning av antalet genomförda
läkemedelsgenomgångar i den kommunal hälso- och sjukvården i Lysekil ska tas
fram.
Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen anser att läkemedelsgenomgångar är en viktig del i den
kommunala hälso- och sjukvården. Under september 2022 kommer representanter
för den kommunala hälso- och sjukvården, tillsammans med representanter för
vårdcentralerna i kommunen, att träffas för att i samverkan planera för hur arbetet
med läkemedelsgenomgångar praktiskt ska genomföras och dokumenteras för att
därigenom kunna få fram statistik för uppföljning av antal genomförda
läkemedelsgenomgångar.
För att ta fram statistik över genomförda läkemedelsgångar för 2022 krävs manuell
hantering av varje patientjournal, oavsett om uppgifterna tas fram av kommunen
eller regionen, vilket är ett tidskrävande arbete som tar resurser från det
patientnära arbetet. Förvaltningen föreslår att årlig statistik tas fram från januari
2023.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2022-000099

Eva Andersson
Förvaltningschef

Annica Hemberg
Medicinskt ansvarig sjuksköter

Bilaga
LKF 2022-02-16, § 15 – Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar
Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) angående
läkemedelsgenomgångar
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 148

2022-08-31

Dnr 2022-000171

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens
mark i centrala Lysekil
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2022-03-13 en önskan att få rensat
upp område kring berget Vidablick som i många år nyttjats för trädgårdsavfall.
Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136.
Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att med hänvisning till
det omfattande manuella arbetet har man ingen möjlighet i nuläget att återställa den
gamla gångvägen ner mot Bautastensvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skyltar kommer att utplaceras på båda
sidor av gångvägen för att upplysa om att man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i
området.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-18
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 54
Motion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
A8F0419FC997EAE3B4187E85C382564490E4F8A81A

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-08-19

LKS 2022-000171

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa
kommunens mark i centrala Lysekil
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2022-03-13 en önskan att få rensat
upp område kring berget Vidablick som i många år nyttjats för trädgårdsavfall.
Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136.
Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att med hänvisning till
det omfattande manuella arbetet har man ingen möjlighet i nuläget att återställa
den gamla gångvägen ner mot Bautastensvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skyltar kommer att utplaceras på båda
sidor av gångvägen för att upplysa om att man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i
området.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-18
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 54
Motion
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 136

2022-06-30

Dnr 2022-000310

Remiss på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa
kommunens mark i centrala Lysekil
Sammanfattning
Motionären har en önskan att få rensat upp område som sedan många år nyttjats för
läggande av trädgårdsavfall.
Med hänvisning till det omfattande manuella arbetet har vi i nuläget ingen möjlighet
att återställa den gamla gångvägen.
Skyltar kommer att utplaceras på båda sidor av gångvägen för att upplysa om att
man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i området.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18
Motionen
Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
72637F7B6348DCFCD886EF094D45632BA1B4E79E34

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-05-18

SBN 2022-000310

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Margareta Govik,
margareta.govik@lysekil.se

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall gällande rensa
kommunens mark
Sammanfattning
Motionären har en önskan att få rensat upp område som sedan många år nyttjats
för läggande av trädgårdsavfall.
Med hänvisning till det omfattande manuella arbetet har vi i nuläget ingen
möjlighet att återställa den gamla gångvägen.
Skyltar kommer att utplaceras på båda sidor av gångvägen för att upplysa om att
man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i området.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
En inkommande motion kring återställande av gångväg från området Vidablick
genom upprensning av trädgårdsavfall från kringliggande fastigheter vilket med
åren har medfört att gångvägen ner mot bautastensvägen blivit igensatt.
Motionären önskar också förbudsskyltning gällande avfall.
Förvaltningens utredning
Motionären har en önskan att få rensat upp område som sedan många år nyttjats
för läggande av trädgårdsavfall.
Med hänvisning till det omfattande manuella arbetet har vi i nuläget ingen
möjlighet att återställa den gamla gångvägen.
Skyltar kommer att utplaceras på båda sidor av gångvägen för att upplysa om att
man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i området.

Måns Werner
Förvaltningschef

Margareta Govik
Enhetschef

Bilagor
Motionen
Protokollsutdrag
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Motion
På tidigt 50-tal sålde fornminnesföreningen Vikarvet tomtmark till Lysekils kommun. Området finns
nedanför berget ”Vidablick”. Gatan fick namnet Vikenvägen. På bifogade tomtkarta syns en
markering som visar kommunens mark. Det är den med gul färg ritade vägen ned till vattnet. Denna
passage använde vi som barn ned till badplatsen och den kallades blåbärsbacken. Under många år
har boende i området använt denna passage till att kompostera och även lägga skräp. Jag anser att
det är dags att kommunen återtar sin mark för det syfte den var tänkt att användas för från början.
Ser man ytterligare på kartan syns samma färg längs vattenbrynet och denna markering visar hur
köpet av mark försäkrade kommuninvånarna tillgång till denna mark.

Det är min förhoppning att efter alla dessa år av nedskräpning att området rensas, att man också
upplyser genom skyltning att det är förbjudet att kompostera och slänga skräp där.
Se bifogade bilder på sidan 2 och 3.

Lysekil 2022-03-05

Ann-Charlotte Strömwall, Liberalerna

1

2

3

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Lars Björneld
den 22 juni 2022 08:18
Mari-Louise Dunert; Registrator Lysekils kommun
brittmarie.didriksson
Motion

Här kommer en motion från Liberalerna.
Med vänlig hälsning
Lars Björneld
Motion till Kommunfullmäktige Lysekil
Hela kommunen skall leva är för Liberalerna en självklarhet .Det innebär att det skall finnas basal
kommunal service i alla kommundelar.
Eftersom Skaftö saknar äldreboende och dessutom har den högsta andelen årsrika är det för oss en
självklarhet att det tredje boendet som kommer att bli aktuellt inom den kommande tioårsperioden
förläggs till Skaftö.
Liberalerna kräver
Att kommunen planerar för att det tredje boendet för äldre förläggs till Skaftö
Lars Björneld,L Britt-Marie Didriksson-Burcher,L

Motion till Lysekils kommunfullmäktige

Påskynda arbetet med gång och cykelväg Torpet - Fiskebäck.
När Fiskebäckshemmet planerades lovade Lysekils kommun i samtal med
bla pensionärsorganisationerna, personal och Lysekils Omsorgsbostäder att det skulle byggas en gång
och cykelväg mellan Torpet och Fiskebäck.
Hemmets personal och besökare vill givetvis ha och skall ha en säker gång- o cykelväg till och från
denna plats. Personer går och cyklar ofta på väg till Fiskebäckområdet för att bad och promenader
m.m. Många bilister kör för fort på vägsträckan, bla för att hinna i tid till färjan, vilket gör sträckan
ytterligare riskutsatt.
Hittills har kommunen gjort ytterst begränsade åtgärder för att förhindra olyckor för gående och
cyklister. Måste en olycka ske innan kommunen agerar kraftfullt?

Liberalernas förslag till beslut:
Börja omedelbart arbeta för en gång och cykelväg på aktuell vägsträcka.
Lysekil den 25 augusti 2022
Lars Björneld
Britt-Marie Didriksson Burcher

Motion till Lysekils kommunfullmäktige

Strategi för broförbindelse över Gullmaren

För Liberalerna har en bro över Gullmaren sedan länge varit en prioriterad fråga. Vi ser liksom bla
näringsliv, företag och många kommuninnevånare att en bro för med sig många fördelar både för den
enskilde och för kommunen och dess verksamheter som helhet. En bro är dyr men är långsiktigt mer
ekonomiskt än färjor som årligen kostar stora pengar. För närvarande ca 50 miljoner årligen. Den
samlade kostnaden hittills för färjedrift kan jämföras med kostnaden för att investera i en bro. Det blir
då mycket tydligt.
Framsteg gällande brobyggnation görs, men det är små steg och går alldeles för sakta. För kommunen
och de olika politiska partierna borde detta vara en mycket högt prioriterad fråga att genom ett
gemensamt engagemang driva och påverka beslutsfattare på det sätt som är möjligt.
Det är tydligt att engagemanget för en bro skiljer sig mellan våra förtroendevalda och partier samt att
kommunen saknar en tydlig strategi för arbetet framåt. Frågor som denna måste drivas gemensamt
på ett strategiskt och kraftfullt sätt förutsatt att majoriteten har en gemensam uppfattning att detta
är en för kommunen mycket relevant och viktig fråga.

Liberalernas förslag till beslut:
Att kommunen tillsätter en grupp med uppgift att ta fram en strategisk plan hur kommunen
tillsammans med övriga intressenter kan bedriva arbetet framåt på ett för kommunen optimalt sätt

Lysekil den 25 augusti 2022
Lars Björneld
Britt-Marie Didriksson Burcher

Motion till kommunfullmäktige 14 september
Påskynda arbetet med Multihall på Kronbergsvallen.
En Multihall vänder sig till olika intresse-inriktningar som idrott, skola, kutur,
konserter, mässor och bowlinghall.
Kommunens föreningar har i flera år påtalat att de har ett stort behov av mer halltider.
Ung Utveckling har hjälpt till att få in fler barn och ungdomar till fysisk aktivitet.
Idag finns en projektanställd Föreningsutvecklare på deltid, vars tjänst upphör i
december.
Liberalerna vill att deltidstjänsten blir kvar, för att minska sociala problem och ge
ungdomar en mer aktiv fritid.
Många studier visar att barn som är stillasittande på sin fritid får vid högre ålder
sämre immunförsvar och ökad risk för fysiska och psykiska sjukdomar.
En Multihall på Kronbergsvallen med sin närhet till förskola, åk 1-6, högstadiet och
gymnasiet kommer att öka antalet idrottstimmar per elev.
De sociala problemen blir mindre om man flyttar Kronbergsvallens aktiviteter till
Slättevallen.
Liberalernas förslag till beslut
Fullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påskynda arbetet med en
Multihall.
Lysekil 4 september 2022
Britt-Marie Didriksson Burcher
Lars Björneld

Motion till kommunfullmäktige 14 september
Påskynda byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av gymmet i Brastad.
Bygg en fritidsgård vid Brastad sporthall för att minska de sociala problemen och att
ungdomarna får något att göra på sin fritid.
Brastads gym är alldeles för litet för attt bedriva en bra friskvård. Bygg ut gymmet så
att fler kan träna, så minskar de fysiska och psykiska problemen.
Liberalernas förslag till beslut.
Ge Fullmäktige i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att påskynda byggandet av
fritidsgård och utbyggnad av gymmet.
Lysekil 5 september 2022
Britt-Marie Didriksson Burcher
Lars Björneld

