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Datum 

2022-08-16 

Dnr 

LKS 2022-000355 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Anna Elvheim 0523 – 61 32 19 

anna.elvheim@lysekil.se 

 
 

Kommunkompassen, utvärdering 2022 

Sammanfattning 

Med hjälp av Kommunkompassen har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
utvärderat hur Lysekils kommun arbetar för att kunna fungera som en 
framgångsrik demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare. 

Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån 
ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer 
fungerar. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger 
välfärd utifrån medborgarens behov. Områden som behandlats är: 

 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

 Samhällsutveckling 

 Styrning och kontroll 

 Effektivitet 

 Brukarens fokus 

 Kvalitetsutveckling 

 Arbetsliv och 

 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

Information inhämtas från intervjuer, kommunens styrdokument, hemsida samt 
sociala medier.  

Resultatet visar på både styrkor och förbättringsområden och är ett gott stöd för 
kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger även en 
möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig 
av.  

Arbete med åtgärder till förbättringar har påbörjats i kommundirektörens 
ledningsgrupp. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen och ger kommundirektören i uppdrag 
att i dialog med kommunledningsgruppen initiera utvecklingsinsatser utifrån 
underlaget. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säkerställa att en ny 
mätning genom kommunkompassen sker under 2024. 

Ärendet 

Med hjälp av Kommunkompassen har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
utvärderat hur Lysekils kommun arbetar för att kunna fungera som en 
framgångsrik demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare. 

http://www.lysekil.se/
mailto:anna.elvheim@lysekil.se
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Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån 
ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer 
fungerar. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger 
välfärd utifrån medborgarens behov. Områden som behandlats är: 

 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

 Samhällsutveckling 

 Styrning och kontroll 

 Effektivitet 

 Brukarens fokus 

 Kvalitetsutveckling 

 Arbetsliv och 

 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 
Information inhämtas från intervjuer, kommunens styrdokument, hemsida samt 
sociala medier.  

Lysekils kommun ligger ungefär på snittet för medelkommunen i Sverige när det 
gäller Kommunkompassen-utvärderingar sedan 2020. Poängen som gavs i år var 
518, vilket är en positiv ökning med 17 poäng sedan föregående mätning 2019. Då 
en revidering av verktyget samt skärpning av frågornas bedömning har gjorts sedan 
dess kan inte jämförelser göras fullt ut.  

Kommunkompassen visar på både styrkor och förbättringsområden och är ett gott 
stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger 
även en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att 
lära sig av.  

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Uppbyggnad av modell för 
medborgardialog utifrån egen 
erfarenhet  

 Uppdaterad kommunikationspolicy  

 Flertalet olika kanaler för att sprida 
information till medborgarna  

 Korta videoklipp kring det viktigaste 
från kommunstyrelsens 
sammanträden  

 Utbildning för förtroendevalda i 
början på varje mandatperiod  

 Föredömliga och tydliga riktlinjer och 
ansvar kring hot och hat gentemot 
förtroendevalda 

 Uppdatera policyn för medborgardialog  

 Stärk det systematiska arbetet kring 
medborgarnas möjligheter till 
delaktighet  

 Knyt ihop de kommande uppdaterade 
riktlinjerna för sociala medier med den 
kommande kommunikationspolicyn  

 Se över processerna kring hanteringen 
av medborgarförslag  

 Utveckla sätten att på ett enkelt och 
lättillgängligt sätt informera kring 
ekonomi- och verksamhetsresultat till 
medborgarna – gärna i jämförelse med 
andra kommuner  

 Se över möjligheten till riktade 
utbildningar för förtroendevalda 
(nya/gamla, under mandatperioden 
etc.) 

  

http://www.lysekil.se/
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2. Samhällsutveckling 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Hållbarhetsperspektiven inbakade i 
den ordinarie styrningen  

 Rådet kring folkhälsa och social 
hållbarhet - tvärsektoriell och 
samverkande politisk styrgrupp  

 Tvärsektoriellt arbete kring trygghet  

 Ett brett arbete kring den ekologiska 
hållbarheten  

 Flertalet exempel kring att stötta 
både medborgarnas och kommunens 
eget klimatarbete och omställning till 
en cirkulär ekonomi  

 Samverkan med civilsamhället på 
flertalet olika sätt för att utveckla 
samhället  

 Kopplingen mellan näringslivsarbetet 
och Agenda 2030-arbetet – mycket 
gott exempel! 

 Se över hur hållbarhetsarbetet kan 
knytas ihop än mer – en tydlig riktning 
med kommunens hållbarhetsarbete  

 Utnyttja stödet från avdelningen för 
hållbar utveckling mer  

 Tydligare röd tråd kring det sociala 
hållbarhetsarbetet  

 Behöver det finnas ett mer samlat grepp 
kring arbetet kring ekologisk hållbarhet 
och dess effekter?  

 Utveckla jämställdhetsarbetet i hela 
organisationen  

 Tydligare uppföljning av 
hållbarhetsarbetet samt mer analys 
kring effekter av olika åtgärder inom 
hållbarhet 

3. Styrning och kontroll 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Tydlig styrmodell med en handfull 
övergripande utvecklingsområden 
och kritiska kvalitetsfaktorer  

 Övergripande målen 
uppföljningsbara genom mätbara 
indikatorer  

 Värdeord som lever i organisationen  

 Förbättrad sammanlänkning mellan 
ekonomiska resultat och 
verksamhetsresultat  

 Regelbundna resultatdialoger med 
respektive förvaltning och bolag  

 Kommunövergripande analysgrupp  

 Starkare och förbättrad 
koncernstyrning både teoretiskt och 
praktiskt Förbättrad internkontroll-
process 

 Se över uppföljningen av de 
övergripande utvecklingsområdena – 
hur kan den bli vassare och bättre?  

 Se över ifall visionen behöver 
uppdateras för att bli mer 
ändamålsenlig  

 Tydliggör nämndernas och deras 
bidrag till de övergripande 
utvecklingsområdena  

 Fortsätt koppla ihop ekonomin med 
verksamhetsresultaten Förbättra 
dialogen och samspelet mellan 
nämnderna och 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

 Fortsätt arbeta med koncernstyrningen 
för att knyta ihop bolagen och 
förvaltningarnas arbete 

 

http://www.lysekil.se/
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4. Effektivitet 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Strategi för effektivitet beskrivs i 
styrmodellen utifrån arbetet med de 
kritiska kvalitetsfaktorerna 

 Strukturerat arbete med 
demografiska prognoser  

 Regelbunden kommungemensam 
omvärldsanalys 
(budgetförutsättningar)  

 Utvecklad investeringsprocess som 
inkluderar investeringsdialoger  

 Öppenhet och information kring 
externa samverkansprojekt  

 Arbete med jämförelser av kostnader 
och resultat på verksamhetsnivå  

 Utvecklad samverkan på flera olika 
plan, både med regionen, andra 
kommuner samt andra aktörer  

 Fungerande intern samverkan (inkl. 
bolagen) inom utvecklingsområdena 
samt trygghetsarbetet 

 Stärk analysgruppens uppdrag och 
möjligheter att stödja analysarbetet 
inom förvaltningarna  

 Fortsätt utveckla analysarbetet med 
fokus på ökad effektivitet (kostnader 
och kvalitet)  

 Se över projektmodellerna – är de 
ändamålsenliga?  

 Utveckla arbetet med jämförelser på 
övergripande nivå – planering, 
uppföljning och analys  

 Utveckla, förankra och stärka 
digitaliseringsarbetet och den Digitala 
agendan, gärna med andra kommuner  

 Fortsätt utveckla den interna 
samverkan, både mellan 
förvaltningarna och bolagen 

 
5. Brukarens fokus 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Kommunens värdeord, styrmodell 
och medarbetarplattformen lyfter 
brukarperspektivet  

 Kontaktcenter som en väg in  

 Värdskapstränare inom 
samhällsförvaltningen – ett gott 
exempel att sprida bredare i 
organisationen  

 Systematiskt arbete med 
brukarundersökningar sker  

 Pågående arbete att lyfta 
verksamheternas goda arbete externt 

 Kommunövergripande utbildningar 
kring bemötande och tillgänglighet  

 Tydligare och mer jämförbar 
information mellan olika enheter inom 
ex. förskola, skola och äldreomsorg  

 Uppmärksamma goda exempel 
avseende god service och bra möten 
med brukare även internt  

 Se över vilka verktyg som 
verksamheterna har för att förbättra 
möjligheten till brukarinflytande  

 Möjliggör för brukarna att delta i att 
utforma de egna tjänsterna 

 
 
 

  

http://www.lysekil.se/
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6. Kvalitetsutveckling 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Strategi för ständiga förbättringar och 
framtagna kritiska kvalitetsfaktorer  

 Analysgruppen som stöd för 
kvalitetsutvecklingsarbetet  

 Framtagen handbok med olika 
metoder och uppföljningsmodeller 
för verksamhetsutveckling  

 Goda exempel lyfts inom 
chefsnätverket 

 Stärk analysgruppens mandat, uppdrag 
och ansvar  

 Knyt ihop kvalitetsarbetet med 
innovation och digitalisering  

 Stärk det övergripande strategiska och 
operativa stödet att arbeta mer 
innovationsdrivet  

 Utöka stöd och lärande kring 
kvalitetsutveckling inom 
organisationen - sprid goda exempel 
även internt 

 
7. Arbetsliv 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Styrningen innehar ett 
medarbetarperspektiv som följs upp, 
utvärderas och analyseras 
regelbundet  

 Samtliga förvaltningar har som 
uppdrag att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner  

 Flera olika riktade insatser kring att 
höja yrkeskompetensen hos befintliga 
medarbetare  

 Gemensamt 
chefsförsörjningsprogram 
tillsammans med andra kommuner  

 Förvaltningarna får gott stöd av HR  

 Karriärsida och ambassadörer för att 
lyfta fram kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare  

 Fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 Fortsätt arbetet med 
kompetensförsörjningsplaner, både på 
förvaltningsnivå och övergripande nivå  

 Stärk jämställdhetsanalysen i arbetet 
kring hållbart arbetsliv  

 Fortsätt följa och analysera 
sjukfrånvaron och vidta åtgärder 
utifrån det  

 Säkerställ uppföljningen av 
likabehandlingsplanen 

 
  

http://www.lysekil.se/
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8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Chefsplattform och 
medarbetarplattform  

 Instruktioner för både 
kommundirektören och 
förvaltningscheferna  

 Gott informationsflöde i kommunen  

 Regelbundna chefsforum där även 
bolagscheferna är inbjudna  

 Ledar- och chefsprogrammet Styra, 
leda, coacha som uppfattas vara 
mycket framgångsrikt  

 De mindre nätverken som bildats 
efter Styra, leda, coacha  

 Koppla ihop värdeorden med 
chefsplattformen och 
medarbetarskapsplattformen  

 Säkerställ att förvaltningarna får det 
stöd de behöver för att förbättra 
chefens förutsättningar  

 Fortsätt arbetet med att förenkla de 
administrativa processerna  

 Använd er av verktyget Dimios som 
mäter och följer upp organisationens 
digitala mognad  

 Förbättra informationen kring 
hållbarhetsarbetet i organisationen  

 Fortsätt arbetet med att levandegöra 
medarbetarplattformen för att få till 
den medskapande och ansvarstagande 
kulturen 

 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Utvärderingen med hjälp av Kommunkompassen ger kommunen värdefull 
information om styrkor och förbättringsområden som kommer att tas till vara och 
arbetas vidare med. Uppmärksammas bör att kommunen styrmodell, som är en 
viktig struktur för att styra och leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, 
fick positiv kritik. Utvärderingen ger både motivation och inspiration till att åtgärda 
de förbättringar som behöver göras.  

Det skulle vara intressant att göra en utvärdering igen om två år för att få 
förbättringsinsatser bekräftade samt underlag för fortsatt utveckling. Ett resultat 
från Kommunkompassen är också ett viktigt steg i ansökningsprocessen för 
Sveriges kvalitetskommun om detta skulle bli aktuellt. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Anna Elvheim 
Kvalitetschef 

 

Bilaga/bilagor 

Rapport Kommunkompassen 2022 
 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder och förvaltningar  
Helägda bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Månadsuppföljning juni 2022 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per den 30 juni 
2022 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt 
prognos för helåret. Sammantaget redovisas en negativ budgetavvikelse på 1 278 tkr 
till och med den 30 juni. Prognosen för helåret är en budet i balans. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för juni 2022. 

Ärendet 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 
1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. Ytterligare uppföljning 
sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per 30 juni 2022 
som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för 
helåret. Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 
1 278 tkr till och med den 30 juni. Prognosen för helåret är budget i balans. 
Prognosen för året är inte förändrad sedan föregående rapport. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten drivs i fas med lagd budget och 
plan för året.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

Bilaga/bilagor 

Månadsuppföljning juni 2022 Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunrevisionen 

http://www.lysekil.se/
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli). 

2 Ekonomi 

2.1 Resultat och prognos 

Belopp i tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Budgetavv. 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 40 021 20 010 19 222 -788 39 633 -388 

Personalkostnader -53 539 -26 651 -26 164 487 -52 782 757 

Övriga kostnader -60 014 -30 007 -31 026 -1 019 -60 458 -444 

Kapitalkostnader -1 249 -624 -539 85 -1 187 61 

Finansiella kostnader 0 0 -3 -3 -3 -3 

Finansiella intäkter 0 0 17 17 17 17 

Nettokostnader -74 781 -37 272 -38 493 -1 221 -74 781 0 

2.2 Resultat och prognos per verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall 
Avvikelse bu-

prognos 

Kommundirektör -4 982 -2 482 -1 655 -4 982 0 

Avd för verksamhetsstöd -9 217 -3 486 -5 057 -9 217 0 

Avd för hållbar utveckling -8 686 -4 314 -4 538 -8 686 0 

HR avdelning inkl facklig verksamhet -6 888 -3 410 -3 263 -6 888 0 

Ekonomiavdelning -9 926 -4 937 -4 516 -9 751 234 

Lysekils andel av gemensam IT -2 729 -1 365 -1 365 -2 729 0 

Avdelningen för IT 0 0 -1 945 0 0 

Lysekils andel av gemensam 
löneenhet 

-3 433 -1 716 -1 627 -3 433 0 

Politisk verksamhet -4 845 -2 423 -2 259 -4 845 0 

Överförmyndarverksamhet -1 670 -835 -1 169 -1 670 0 

Räddningstjänsten Mittbohuslän -18 414 -9 207 -9 122 -18 648 -234 

Sveriges kommuner och regioner 
(SKR 

-399 -192 -200 -399 0 

Fyrstads flygplats AB -315 -157 -157 -315 0 

Samordningsförbundet väst -246 -1 260 -123 -246 0 

Verksamhets- och lokalbidrag -2 500 -1 223 -1 250 -2 500 0 

Fyrbodals kommunalförbund -530 -265 -265 -530 0 

Summa -74 780 -37 272 -38 511 -74 839 0 

2.3 Ekonomisk analys 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 1 278 tkr. 
Prognosen för helåret är ett 0-resultat och budget i balans 
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Kommundirektör 
Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 827 tkr för 
perioden. En rad aktiviteter och insatser finns planerade för året varför prognosen för helåret 
är budget i balans. 

Avdelningen för verksamhetsstöd inkl kommungemensamma poster 
Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som 
budgeteras här, en negativ budgetavvikelse med 423 tkr för perioden. Avdelningens prognos 
för helåret är budget i balans 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 234 tkr. 

Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 224 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret är budget i balans. 

HR-avdelningen 
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 147 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret är budget i balans. 
För den SML-gemensamma löneenheten är prognosen för helåret en budget i balans. 

Ekonomiavdelningen 
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 421 tkr. Personalkostnaderna påverkas 
positivt av tillfälliga ej tillsatta vakanser. Rekryteringar pågår och det har uppstått behov av 
konsulttjänster för att täcka upp vakansläget. Planerade utbildningskostnader under andra 
halvan av året ligger i prognosen. Behovet av uppdateringar av ekonomisystemet kan kräva 
köp av tjänster från leverantören. Prognosen för helåret är därför en budget i balans. 

IT-avdelningen 
Avdelningens arbete ligger i fas med planering för perioden. Dock är rapporterings- och 
faktureringstiderna i de olika kommunerna som ingår i SML-samarbetet inte samstämmiga 
varför den redovisade budgetavvikelsen för perioden visar ett negativt värde på 1 945 tkr. 
Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Politisk verksamhet och överförmyndare 
Verksamheterna visar en negativ budgetavvikelse på 170 tkr för perioden. Det är främst 
överförmyndarverksamheten, Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som står för 
underskottet. Prognosen för den politiska verksamheten är en budget i balans 
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Datum 

2022-08-17 

Dnr 

LKS 2022-000370 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson  
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Yttrande samråd detaljplan för Dona 2:1, Lysekil 

Sammanfattning 

Norconsult tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett 
förslag till detaljplan för Dona 2:1, upprättat 2022-06-14. Syftet med detaljplanen 
är att uppföra ett flerbostadshus inom fastigheten samt ge möjlighet till en 
breddning av Verkstadsgatan. 

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare 
att berörda kommunala styrdokument i stort beaktats i förslaget. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till detaljplan för Dona 2:1, Lysekil. 

Ärendet 

Norconsult tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett 
förslag till detaljplan för Dona 2:1, upprättat 2022-06-14. Syftet med detaljplanen 
är att uppföra ett flerbostadshus inom fastigheten samt ge möjlighet till en 
breddning av Verkstadsgatan. Norr om Verkstadsgatan ges möjlighet till att anlägga 
en parkering för bostadskvarterets behov. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt 
ställningstaganden i planen och planprocessen är samhällsbyggnadsförvaltningens 
och -nämndens ansvar och ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens granskning. 

I kommunens gällande översiktsplan, Översiktsplan 06, antagen, 2006-06-21 är 
området utpekat som verksamheter och industri. I aktualitetsförklaring år 2010 har 
detta ändrats till bostäder och centrumändamål. Planförslaget bedöms därför vara 
förenligt med intentionerna av aktualitetsprövningen av översiktsplanens genom 
att tillskapa bostäder i ett centrumnära läge. 

Förvaltningens synpunkter framgår i bifogad checklista för ”Detaljplan för Dona 
2:1, Lysekil”, Bilaga 1. 

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare 
att berörda kommunala styrdokument i stort beaktats i förslaget. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avd. chef hållbar utveckling 
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Bilagor 

Checklista för ”Detaljplan för Dona 2:1, Lysekil”, Bilaga 1. 
https://experience.arcgis.com/experience/3edc83841d8a4215a5e900b39e386d06/
page/Dona-2%3A1-med-flera/ 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avd. för plan och bygg 

http://www.lysekil.se/
https://experience.arcgis.com/experience/3edc83841d8a4215a5e900b39e386d06/page/Dona-2%3A1-med-flera/
https://experience.arcgis.com/experience/3edc83841d8a4215a5e900b39e386d06/page/Dona-2%3A1-med-flera/


Checklista samråd "Detaljplan för Dona 2:1, Lysekil"
Lysekils kommun

Strategiska dokument

Saknar 

koppling

Planen har 

tagit hänsyn

Planen har ej 

tagit hänsyn

Kommentar

Översiktsplan ÖP 06

X

Planförslaget bedöms vara förenligt med 

aktualitetsprövningen av ÖP06 (2010) genom att 

tillskapa bostäder i ett centrumnära läge.

Bostadsförsörjningsprogram
X

Bostadförjningsprogram har beaktats och är i 

linje med programmets intentioner

Kulturmiljöprogram

X

Området ingår i kulturmiljöområde 13. Lysekils 

tätort och St Skeppsholmen. I linje med 

programmet är det viktigt att det i vidare 

planering av ny bebyggelse tas stor hänsyn till 

natur- och kulturmiljön med avseende på läge 

och byggnadsutformning.

Grön strategin X Grönstrategin har beaktats i planförslaget.

Näringslivsstrategi

X

Även om det är en förutsättning för näringslivets 

och andra organisationers kompetensförsörjning 

är att människor ges goda boendemöjligheter får 

planen anses sakna direkta kopplingar till 

näringslivsstrategin.

Destinationsstrategi
X

Planen saknar koppling till Destinationsstrategi



Riktlinjer för strukturerat miljöarbete

X

Planförslagets bedöms till del vara i linje med 

målsättningar och intentioner i riktlinjerna, inte 

minst genom att planen fokuserar på förtätning. 

Samtidigt tas en del "öppen mark/vegetation" i 

anspråk.

Riktlinjer för laddinfrastruktur
X

Beskrivning av hur laddningsinfrastruktur ska 

hanteras inom planområdet saknas

Riktlinjer för integrationsarbete

X

Planen beskriver inte hur området kan utformas 

för att bidra till att minska riskerna för 

segregation.

Riktlinjer för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete

X

I riktlinjerna pekas "BoTryggt2030" ut som ett 

nationellt koncept som Lysekils kommun ska ta 

hänsyn till i det dagliga arbetet med planering, 

utformning, byggande och vidareutveckling av 

både nya och befintliga fysiska miljöer. Hur 

konceptet avses användas eller om det beaktats 

framgår inte av planförslaget

Energiplan 2008 X Planförslaget är i linje med energiplanen.



Från: Maria Gillberg 
Skickat: den 28 juni 2022 10:49 
Till: Registrator Lysekils kommun 
Ämne: Underrättelse samråd detaljplan Dona 2:1 med flera, Lysekils kommun 
Bifogade filer: 00.Följebrev samråd.pdf; 001 Sändlista.pdf 
 
Hej  
 
Kan ni vidarebefordra till följande: 
 
Hållbar utveckling 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 
Hej 
 
Översänder länk till samrådshandlingarna och utredningar till detaljplan för detaljplan Dona 2:1 
med flera för ev yttrande.  
Bifogar sändlista och följebrev 
 
Klicka på länken ned för att ta del av resterande handlingar: 
 
Dona 2:1 med flera | Bygga och Bo i Lysekil (arcgis.com) 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

Maria Gillberg 
Samordnare/handläggare, avdelningen för plan och bygg, 
samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

Tel. 0523-61 33 42 |  Mob.-  |  maria.gillberg@lysekil.se  |  Lysekils kommun, 453 80 
Lysekil 

_______________________________________________
_________ 
 

  
 

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil  
 
Tänk på miljön innan du skriver ut 

 
_____________________________________________________________________________________ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexperience.arcgis.com%2Fexperience%2F3edc83841d8a4215a5e900b39e386d06%2Fpage%2FDona-2%253A1-med-flera%2F&data=05%7C01%7CRegistrator%40lysekil.se%7C3f7df6cf98394c24eebe08da58e306eb%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637920029333830414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5k2T6tOe3D2htWZ6ZnNwkDzT6Tho70vIwmYVOggRVPU%3D&reserved=0
mailto:maria.gillberg@lysekil.se


 Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter  

 
 
 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flysekil.se%2Fkommun-och-politik%2Fkommunens-organisation%2Fsa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html&data=05%7C01%7CRegistrator%40lysekil.se%7C3f7df6cf98394c24eebe08da58e306eb%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637920029333830414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g54l4vo%2Fwl9vC6WNjJdLQuQqdOcJgoxkOKkLB8hEx5Y%3D&reserved=0


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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-08-18 

Dnr 

LKS 2022-000352 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson  
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Yttrande programsamråd för Fyreberget, Vägeröd 1:69, 
Östersidan 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med plankonsult från Okidoki 
Arkitekter tagit fram ett förslag till planprogram för ett flerbostadsområde på 
Fyreberget, Skaftö. 

Planprogrammet syftar till att ge underlag till en långsiktig utvecklingsinriktning 
för området. Förslaget omfattar cirka 200-250 nya bostäder i blandade 
boendeformer som exempelvis flerbostadshus, radhus och småhus, samt lokaler för 
mindre verksamheter. Exploatörens intention är ett bostadsområde med blandade 
upplåtelseformer. 

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare 
att berörda kommunala styrdokument i stort beaktats i förslaget. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tillstyrker programförslaget för Fyreberget, Vägeröd 1:69, 
Östersidan. 

Ärendet 

Okidoki Arkitekter har tagit fram ett förslag till planprogram för ett 
flerbostadsområde på Fyreberget, Skaftö. 

Planprogrammet syftar till att ge underlag till en långsiktig utvecklingsinriktning 
för området. Förslaget omfattar cirka 200-250 nya bostäder i blandade 
boendeformer som exempelvis flerbostadshus, radhus och småhus, samt lokaler för 
mindre verksamheter. Exploatörens intention är ett bostadsområde med blandade 
upplåtelseformer. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt 
ställningstaganden i planen och planprocessen är samhällsbyggnadsförvaltningen 
och -nämndens ansvar och ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens granskning. 

I ÖP06 anges planområdet som område för tätortsutbyggnad för bostäder. 
Planområdet kan enligt översiktsplanen rymma mellan 80–120 bostäder i blandad 
bebyggelse. Dock krävs en eller flera nya tillfarter till området. Översiktsplanen 
visar ett vägreservat i östra delen av planområdet och beskriver att en exploatering 
av området kan komma att medföra en flyttning av infartsvägen förbi Östersidan 
hit. Av anslutningsmöjligheterna, som har analyserats i programmets 
trafikutredning, bedöms däremot en anslutning från befintlig väg i norr som 
lämpligast med hänsyn till sikt och nivåskillnader.  

http://www.lysekil.se/
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Programmet bedöms delvis vara i enlighet med ÖP06, med undantag för antalet 
bostäder. 

Förvaltningens synpunkter framgår i bifogad checklista för Planprogram för 
Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersida, Bilaga 1. 

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits.  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att berörda kommunala 
styrdokument i stort beaktats i förslaget. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avd. chef hållbar utveckling 

 

Bilaga/bilagor 

Checklista för Planprogram för Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersida, Bilaga 1. 
Fyreberget, Vägeröd 1:69 | Bygga och Bo i Lysekil (arcgis.com) 
 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen för Plan och Bygg 
 

http://www.lysekil.se/


Checklista samråd "Planprogram för Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan"
Lysekils kommun

Strategiska dokument

Saknar 

koppling

Planen har 

tagit hänsyn

Planen har ej 

tagit hänsyn

Kommentar

Översiktsplan ÖP 06

X

I ÖP06 anges planområdet som område för 

tätortsutbyggnad för bostäder. Planområdet kan 

enligt översiktsplanen rymma mellan 80–120 

bostäder i blandad bebyggelse. Dock krävs en 

eller flera nya tillfarter till området. 

Översiktsplanen visar ett vägreservat i östra 

delen av planområdet och beskriver att en 

exploatering av området kan komma att 

medföra en flyttning av infartsvägen förbi 

Östersidan hit. Av anslutningsmöjligheterna, som 

har analyserats i programmets trafikutredning, 

bedöms däremot en anslutning från befintlig väg 

i norr som lämpligast med hänsyn till sikt och 

nivåskillnader. Programmet bedöms delvis vara i 

enlighet med ÖP06, med undantag för antalet 

bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram
X

Bostadförjningsprogram har beaktats och är i 

linje med programmets intentioner.

Kulturmiljöprogram

X

Programområdet tangerar kulturmiljöområde 

15. Fiskebäckskil - Östersidan. Ingen 

kulturhistoriskt värdefull miljö påverkas av 

förslaget.



Grön strategin
X

Grönstrategin har beaktats i programförslaget.

Näringslivsstrategi

X

Även om det är en förutsättning för näringslivets 

och andra organisationers kompetensförsörjning 

är att människor ges goda boendemöjligheter får 

planen anses sakna direkta kopplingar till 

näringslivsstrategin.

Destinationsstrategi
X

Programförslaget är i linje med 

Destinationsstrategin.

Riktlinjer för strukturerat miljöarbete

X

Programförslaget bedöms vara i linje med 

målsättningar och intentioner i riktlinjerna.

Riktlinjer för laddinfrastruktur

X

Beskrivning av hur laddningsinfrastruktur ska 

hanteras inom programområdet saknas.

Riktlinjer för integrationsarbete

X

I programförslaget görs bedömningen att en 

explaotering kan bidra till en ökad demografisk 

blandning i området.

Riktlinjer för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete

X

I riktlinjerna pekas "BoTryggt2030" ut som ett 

nationellt koncept som Lysekils kommun ska ta 

hänsyn till i det dagliga arbetet med planering, 

utformning, byggande och vidareutveckling av 

både nya och befintliga fysiska miljöer. Hur 

konceptet avses användas eller om det beaktats 

framgår inte av planförslaget

Energiplan 2008 X Planförslaget är i linje med energiplanen.
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Datum 

2022-08-16 

Dnr 

LKS 2022-000393 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Lysekils kommuns yttrande över TRV 2022-85635 Remiss 
Förfrågan Synpunkter och behov av Lysekils banan 

Sammanfattning 

Trafikverket beslutade 2018-02-20 att underhållet på Lysekilsbanan, järnvägen 
mellan Munkedal och Lysekil, skulle upphöra.  

I samband med att Trafikverket under våren år 2021 lade fram ett förslag om 
nedläggning av Lysekilsbanan, inledde myndigheten en dialog tillsammans med 
Försvarsmakten. Detta då Försvarsmakten uttryckt intresse för att behålla banan.  

Trafikverket önskar nu få ta del av övriga totalförsvarsmyndigheters behov av 
banan i fredstid (bilaga 1 Förfrågan – Synpunkter och behov av Lysekilsbanan). 

Lysekils kommun motsätter sig kraftfullt att Lysekilsbanan blir kvar i dess 
nuvarande skick för att eventuellt i en framtid med små medel kunna återtas i bruk. 
Dagens skick på Lysekilsbanan gör att banan dels saknar möjlighet till nyttjande, 
dels utgör ett mycket stort hinder för kommunens utveckling. Den mark som 
bansträckningen tar i anspråk skulle kunna nyttjas som en led för vandring, cykling 
mm genom hela kommunen. Den mark som tas i anspråk i Lysekils och Brastads 
tätort skulle kunna användas för en för kommunen mycket betydelsefull 
stads/tätortsutveckling. 

Trafikverket beslutade 2018 om upphörande av underhållet på Lysekilsbanan och 
inledde 2021 processen mot en nedläggning av banan. Om processen inte leder 
fram till beslut om nedläggning behöver Lysekilsbanan elektrifieras och rustas upp 
till den nivå att den kan bidra till transportinfrastrukturen till och från Lysekil även 
i fredstid.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
Trafikverket 

Ärendet 

Trafikverket beslutade 2018-02-20 att underhållet på Lysekilsbanan, järnvägen 
mellan Munkedal och Lysekil, skulle upphöra.  

I samband med att Trafikverket under våren år 2021 lade fram ett förslag om 
nedläggning av Lysekilsbanan, inledde myndigheten en dialog tillsammans med 
Försvarsmakten. Detta då Försvarsmakten uttryckt intresse för att behålla banan. I 
februari 2022 inkom Försvarsmakten med ett formellt yttrande gällande 
myndighetens syn på framtida behov av Lysekilsbanan (yttrande bifogas). Till 
yttrandet efterfrågades en utvidgad dialog tillsammans med Trafikverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten.  

Ett möte mellan de fyra myndigheterna ägde därefter rum i Göteborg 2022-03-16, 
där respektive parts behov av banan diskuterades. Efter detta möte har MSB och 
Energimyndigheten inkommit med formella yttranden till Trafikverket, som 
redovisar dessa myndigheters syn på Lysekilsbanans framtid (båda yttrandena 
bifogas). 

http://www.lysekil.se/
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Trafikverket önskar nu få ta del av övriga totalförsvarsmyndigheters behov av 
banan i fredstid (bilaga 1 Förfrågan – Synpunkter och behov av Lysekilsbanan). 

Efter att Trafikverket tagit del av inkomna synpunkter kommer ytterligare dialog 
föras med Försvarsmakten, innan Trafikverket tar ställning för hur banan ska 
hanteras i framtiden. 

Förvaltningens synpunkter  

I Försvarsmaktens yttrande från den 2022-02-02 (bilaga 2) hemställer 
Försvarsmakten att Trafikverket i samverkan med Myndigheten för 
samhällsberedskap, Energimyndigheten och Försvarsmakten formellt bereder 
behovet av bandelen Smedberg-Lysekil samt att Trafikverket i avvaktan på en 
sådan beredning bibehåller bandelen. 

Utifrån vår funktion som en totalförsvarsmyndighet har Lysekils kommun inget att 
erinra mot Försvarsmaktens hemställan. 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps yttrande från 2022-05-05 (bilaga 
3) framgår att MSB delar Försvarsmaktens synpunkt att Lysekilsbanan är viktig ur 
totalförsvarets behov och att en nedläggning skulle försämra de handlingsalternativ 
som finns att tillgå under höjd beredskap och krig. Under fredstida förhållanden är 
bandelen Smedberg-Lysekil av mindre betydelse i transportsystemet men vid ett 
angrepp eller störning i Sverige eller i något av våra närmaste grannländer skulle 
bansträckningen vara av viktig betydelse för möjligheten till transporter via 
järnvägsnätet. MSB förordar därför att en grundligare utredning görs, i dialog med 
Försvarsmakten, för att besluta om bandelen kan behållas på en grundläggande 
funktionsnivå, en ”lägstanivå” enligt Försvarsmaktens krav. 

I Energimyndighets yttrande från 2022-05-17 (bilaga 4) framgår att man tidigare 
förespråkat ett vidmakthållande av bandelen till den nivå att den har direkt 
funktion eller på ett sådant sätt att den med små medel på kort tid kan återtas i 
bruk. 

Lysekils kommun motsätter sig kraftfullt att Lysekilsbanan blir kvar i dess 
nuvarande skick för att eventuellt i en framtid med små medel kunna återtas i bruk. 
Dagens skick på Lysekilsbanan gör att banan dels saknar möjlighet till nyttjande, 
dels utgör ett mycket stort hinder för kommunens utveckling. Den mark som 
bansträckningen tar i anspråk skulle kunna nyttjas som en led för vandring, cykling 
mm genom hela kommunen. Den mark som tas i anspråk i Lysekils och Brastads 
tätort skulle kunna användas för en för kommunen mycket betydelsefull 
stads/tätortsutveckling. 

Trafikverket beslutade 2018 om upphörande av underhållet på Lysekilsbanan och 
inledde 2021 processen mot en nedläggning av banan. Om processen inte leder 
fram till beslut om nedläggning behöver Lysekilsbanan elektrifieras och rustas upp 
till den nivå att den kan bidra till transportinfrastrukturen till och från Lysekil även 
i fredstid.    

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avd. chef hållbar utveckling 
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Bilagor 

Bilaga 1  Förfrågan – Synpunkter och behov av Lysekilsbanan 
Bilaga 2 Försvarsmaktens yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt angående 

Trafikverkets förslag på nedläggning av Lysekilsbanan 
Bilaga 3  MSBs yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt angående 

Trafikverkets förslag på nedläggning av Lysekilsbanan 
Bilaga 4 Energimyndightens yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt 

angående Trafikverkets förslag på nedläggning av Lysekilsbanan 

 

Beslutet skickas till  

trafikverket@trafikverket.se (yttrandet märks med benämningen ”Behov av 
Lysekilsbanan” samt Trafikverkets diarienummer TRV 2022/85635). 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 
 

http://www.lysekil.se/
mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 
Enligt sändlista 

 

Förfrågan – Synpunkter och behov av 
Lysekilsbanan.  
 

 

Bakgrund 

Trafikverket beslutade 2018-02-20 att underhållet på Lysekilsbanan, järnvägen mellan 
Munkedal och Lysekil, skulle upphöra. Banan, för vilken Trafikverket är infrastrukturägare 
och förvaltare, är cirka 35 kilometer lång och hade vid tidpunkten för beslutet varit i princip 
otrafikerad sedan år 2010. Banan är en av de brantaste banorna i landet och hade före 
beslut om upphörande av underhåll en begränsad hastighet om 40 km/h. 

Lysekilsbanan har historiskt brottats med lågt trafikunderlag enda sedan den byggdes år 
1913. Frågan om nedläggning av banan har återkommande diskuterats sedan 1960-talet. 
Den reguljära persontrafiken på banan upphörde helt på 1980-talet och den sista reguljära 
godstrafiken kördes år 2010, då Stora Enso slutade transportera sitt gods på banan. Sedan 
dess har spåren inte varit i bruk undantaget när räl fraktats från Lysekils hamn till 
Trafikverkets rälsverkstad i Sannahed, och när Västtrafik genomfört sporadisk turisttrafik 
under enstaka säsonger.  

 

Figur 1. Lysekilsbanan där Munkedal och Lysekil är markerade med gröna fyrkanter. Banan startar något 
norr om Munkedal, där spåret viker västerut i växel 52. Banan illustreras med grön linje. 
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Trafikverkets förslag om nedläggning av banan – myndighetsövergripande 
dialog 

Trafikverket får enligt 6 kap. 6 § i järnvägsförordningen (SFS 2004:526), besluta att en del 
av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten och som inte underhålls ska läggas ner. 
Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att underhåll ska upphöra. 
Innan beslutet fattas ska bland annat externa myndigheter, fastighetsägare och övriga 
berörda intressenter höras. 

I samband med att Trafikverket under våren år 2021 lade fram ett förslag om 
nedläggning av Lysekilsbanan, inledde myndigheten en dialog tillsammans med 
Försvarsmakten. Detta då Försvarsmakten uttryckt intresse för att behålla banan. I 
februari 2022 inkom Försvarsmakten med ett formellt yttrande gällande myndighetens 
syn på framtida behov av Lysekilsbanan (yttrande bifogas). Till yttrandet efterfrågades 
en utvidgad dialog tillsammans med Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Energimyndigheten.  

Ett möte mellan de fyra myndigheterna ägde därefter rum i Göteborg 2022-03-16, där 
respektive parts behov av banan diskuterades. Efter detta möte har MSB och 
Energimyndigheten inkommit med formella yttranden till Trafikverket, som redovisar 
dessa myndigheters syn på Lysekilsbanans framtid (båda yttrandena bifogas).  

 

Försvarsmaktens yttrande  

Här redovisas delar av Försvarsmaktens yttrande (dnr FM2021-4792:15). Yttrandet 
bifogas i sin helhet som bilaga till denna remiss.  

”Försvarsmakten noterar att Lysekil geografiskt, med omgivande infrastruktur skulle 
kunna utgöra en viktig delkomponent i vidmakthållandet av en robust 
transportinfrastruktur utifrån ett samlat nationellt perspektiv. Försvarsmakten 
bedömer att det samlade Totalförsvarets behov av handlingsfrihet för olika scenarion 
gällande hamnar och anslutande infrastruktur så som järnvägar och vägar i syfte att 
klara ställda uppgifter i eventuella operationer, samverkan, värdlandsstöd och 
försörjningsberedskap är omfattande. Härvidlag utgör västra Sverige och 
förbindelserna till Västerhavet ett område av strategiskt intresse.  
 
Att i detta sammanhang lägga ned och avveckla bandelen Smedberg-Lysekil medför 
således sannolikt begränsningar för Totalförsvarets samlade förmåga och 
handlingsfrihet att långsiktigt lösa sina uppgifter såväl i fred, kris, beredskap och krig i 
västra Sverige. Försvarsmakten avråder därför Trafikverket att i nuläget fatta beslut 
om nedläggning av bandelen Smedberg-Lysekil … [ ]….. 
 
Försvarsmakten rekommenderar, som grund vid ett eventuellt internt beslut om att 
behålla bandelen, ett vidmakthållande på minst lägstanivå, det vill säga största tillåtna 
hastighet av 30 km/h (växlingsrörelse sidospår), största tillåtna axellast 22,5 ton samt 
en största tillåtna längdvikt av 6,4 ton per meter utan specialtransporttillstånd. 
Möjligheten till eldrift är bättre än avsaknad därav, särskilt långsiktigt, men inget 
absolut krav sett utifrån en grundläggande basnivå.” 
 
 
MSB:s yttrande 

Här redovisas delar av yttrandet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(dnr MSB 2022-02651 ). Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga till denna remiss. 
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”MSB delar Försvarsmaktens synpunkt att Lysekilsbanan är viktig ur totalförsvarets 
behov och att en nedläggning skulle försämra de handlingsalternativ som finns att 
tillgå under höjd beredskap och krig. Under fredstida förhållanden är bandelen 
Smedberg-Lysekil av mindre betydelse i transportsystemet men vid ett angrepp eller 
störning i Sverige eller i något av våra närmaste grannländer skulle bansträckningen 
vara av viktig betydelse för möjligheten till transporter via järnvägsnätet. MSB 
förordar därför att en grundligare utredning görs, i dialog med Försvarsmakten, för 
att besluta om bandelen kan behållas på en grundläggande funktionsnivå, en 
”lägstanivå” enligt Försvarsmaktens krav.” 

 

Energimyndighetens yttrande 

Här redovisas delar av Energimyndighetens yttrande (dnr 2022-007598).  Yttrandet 
bifogas i sin helhet som bilaga till denna remiss. 

”Sverige är beroende av import. Importen sker till största delen med fraktfartyg från 
västerhavet. Petroleumprodukter raffineras på västkusten och lastas på mindre fartyg 
med storlek anpassat för Östersjön eller Mälaren. En del last går vidare på flak eller 
järnväg. Förbindelserna med västerhavet är således avgörande för Sverige. I den 
händelse Östersjön är avlyst är möjligheten att nyttja järnväg avgörande för Sveriges 
försörjningstrygghet. En betydelsefull del i detta utgörs av en säkerställd robust och 
redundant utrikeshandel och transportinfrastruktur där en grundläggande 
funktionalitet inom transportsektorn under kriser och ytterst i krig är en förutsättning 
för att åstadkomma funktionalitet.  

Statens energimyndighet har i tidigare hemligt PM (2016-2732) utgått från 
Försvarsmakten analys och egna analyser och där förespråkat ett vidmakthållande av 
bandelen till den nivå att den har direkt funktion eller på ett sådant sätt att den med 
små medel på kort tid kan återtas i bruk. Det är även önskvärt med infrastrukturella 
kompletteringar från Trafikverket och annan myndighet. Totalförsvarets behov av 
handlingsfrihet för olika scenarion gällande hamnar och anslutande infrastruktur så 
som järnvägar och vägar i syfte att klara ställda uppgifter i eventuella operationer, 
samverkan, värdlandsstöd och försörjningsberedskap är omfattande. Lysekils hamn är 
kritisk infrastruktur för import och export vid det fall Östersjön är avlyst eller andra 
hamnar är obrukbara.” 
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Övriga totalförsvarsmyndigheters behov av Lysekilsbanan 

Som framgår av hörda myndigheters yttranden ovan, har enbart Försvarsmakten yrkat 
på behov av Lysekilsbanan i fredstid. Som framgår i bakgrundsbeskrivningen har banan i 
princip varit otrafikerad sen år 2010 då den sista reguljära godstrafiken upphörde. 

Trafikverket önskar nu få ta del av övriga totalförsvarsmyndigheters behov av banan i 
fredstid. Vi efterfrågar en skriftlig redogörelse gällande Ert behov senast 2022-09-18 
Era yttranden märks med benämningen ”Behov av Lysekilsbanan” samt 
Trafikverkets diarienummer TRV 2022/85635. 

Efter att vi fått ta del av era synpunkter kommer ytterligare dialog föras med 
Försvarsmakten, innan Trafikverket tar ställning för hur banan ska hanteras i framtiden. 

 

Kontakter och hänvisning  

Vi frågor inför yttrande, vänligen kontakta Jörgen Ryding jorgen.ryding@trafikverket.se 

eller Sara Blomkvist sara.blomkvist@trafikverket.se 

 

Trafikverket önskar en trevlig sommar! 

 

Med vänlig hälsning, 

Jörgen Ryding 

Enhetschef utredning, Planering 

Trafikverket Region Väst 

 

 

Bilaga 1 Sändlista 

Bilaga 2 Bilder 
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Bilaga 1– Sändlista 
 
Affärsverket Svenska Kraftnät AB               registrator@svk.se 

Elsäkerhetsverket               registrator@elsakerhetsverket.se  

Livsmedelsverket                livsmedelsverket@slv.se 

Luftfartsverket LFV                lfv@lfv.se  

Post- och Telestyrelsen                pts@pts.se  

Sjöfartsverket                sjofartsverket@sjofartsverket.se  

Lysekils kommun                                               registrator@lysekil.se  

Västra Götalandsregionen                     regionutveckling@vgregion.se   

Länsstyrelsen i Västra Götalands län                    vastragotaland@lansstyrelsen.se  

SDK shipping                      sdkgroup@sdkgroup.com  

                      agency.lys@sdkgroup.com  

 

För kännedom 

Tågföretagen (Almega)                info@tagforetagen.se  
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Bilaga 2 – Bilder 

 

 

 

Figur 2. Lysekilsbanan – plankorsning                        Figur 3. Lysekilsbanan – igenvuxna sliprar 

Figur 4. Lysekilsbanan inifrån Lysekils hamn                        Figur 5. Ett rätlinjigt avsnitt av banan 
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(AKA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sara Blomkvist, Trafikverket 2021-04-29 - 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Jakob Gille, Försvarsmakten 2021-04-06 FM2021-4792:12 

Yttrande över Begäran om slutlig ståndpunkt gällande 

frågan om eventuell nedläggning av bandelen Smedberg-

Lysekil 
         

          

         

Bakgrund 

 

Försvarsmakten har tidigare, under 2013, yttrat sig gällande frågan om 

upphörande av underhåll utan erinran. I ett förnyat yttrande 2017 gällande frågan 

om upphörande av underhåll, gav myndigheten dock följande yttrande; 

”Försvarsmakten har samverkat med andra centrala myndigheter som har eller 

kan komma att ha intresse i Lysekilsbanan och de transporter som kan komma att 

genomföras på den för totalförsvaret. Den gemensamma bilden är att frågan om 

vidmakthållande av banan bör bli föremål för en mer omfattande utredning där 

berörda centrala myndigheter får möjlighet att bidra med synpunkter och 

viljeinriktning från sina respektive sektorer.” 

 

Försvarsmakten har under 2021 genomfört såväl extern som intern dialog 

gällande Trafikverkets underhandsfråga om en eventuell nedläggning av 

bandelen. Denna skrivelse redovisar Försvarsmaktens syn på en eventuell 

nedläggning av bandelen, frågan om ett återupptagande av underhåll av bandelen 

samt frågan om huruvida bandelen fortsatt bör utgöra ett riksintresse som 

kommunikationsanläggning. 
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Försvarsmaktens bedömning 

 

Försvarsbeslutet i december 2020 liksom Försvarsberedningen lyfter fram 

betydelsen av att utveckla såväl den svenska försörjningsberedskapen som 

förmågan till värdlandsstöd. En betydelsefull del i detta utgörs av en säkerställd 

robust och redundant utrikeshandel och transportinfrastruktur där en 

grundläggande funktionalitet inom transportsektorn under kriser och ytterst i krig 

är en förutsättning för att åstadkomma funktionalitet även inom andra sektorer. 

 

Försvarsmakten noterar att Lysekil geografiskt, med omgivande infrastruktur 

skulle kunna utgöra en viktig delkomponent i vidmakthållandet av en robust 

transportinfrastruktur utifrån ett samlat nationellt perspektiv. Försvarsmakten 

bedömer att det samlade Totalförsvarets behov av handlingsfrihet för olika 

scenarion gällande hamnar och anslutande infrastruktur så som järnvägar och 

vägar i syfte att klara ställda uppgifter i eventuella operationer, samverkan, 

värdlandsstöd och försörjningsberedskap är omfattande. Härvidlag utgör västra 

Sverige och förbindelserna till Västerhavet ett område av strategiskt intresse. 

 

Att i detta sammanhang lägga ned och avveckla bandelen Smedberg-Lysekil 

medför således sannolikt begränsningar för Totalförsvarets samlade förmåga och 

handlingsfrihet att långsiktigt lösa sina uppgifter såväl i fred, kris, beredskap och 

krig i västra Sverige. 

 

Försvarsmakten avråder därför Trafikverket att i nuläget fatta beslut om 

nedläggning av bandelen Smedberg-Lysekil. Försvarsmakten har kring denna 

ståndpunkt haft underhandsdialog med bland annat Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap samt Energimyndigheten som inte meddelat en 

avvikande uppfattning.  

 

Rekommendation, återupptagande av underhåll 

 

Försvarsmakten rekommenderar, som grund vid ett eventuellt internt beslut om 

att behålla bandelen, ett vidmakthållande på minst lägstanivå, det vill säga största 

tillåtna hastighet av 30 km/h (växlingsrörelse sidospår), största tillåtna axellast 

22,5 ton samt en största tillåtna längdvikt av 6,4 ton per meter utan 

specialtransporttillstånd. Möjligheten till eldrift är bättre än avsaknad därav, 

särskilt långsiktigt, men inget absolut krav sett utifrån en grundläggande basnivå. 

 

Rekommendation, Riksintresse – kommunikationsanläggningar 

 

Med beaktande av vad som här anförts rekommenderar Försvarsmakten att 

eventuell förändring av Trafikverkets beslutade riksintressestatus för bandelen bör 

anstå i avvaktan på fördjupad beredning i ärendet. 

 



 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-02-02 FM2021-4792:15 

         

Sida 3 (4) 

 

         
         

         

 

 

  

 

Sammanfattning 

 

Försvarsmakten hemställer att Trafikverket i samverkan med Myndigheten för 

samhällsberedskap, Energimyndigheten och Försvarsmakten formellt bereder 

behovet av bandelen Smedberg-Lysekil samt att Trafikverket i avvaktan på en 

sådan beredning bibehåller bandelen. 

 

 

I beredningen av detta ärende har överstelöjtnant Leif Isberg och överste Jan 

Demarkesse deltagit. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generallöjtnant Johan Svensson. I den slutliga 

beredningen har stabschef överste Marcus Björkgren samt stabschef Jakob Gille 

deltagit -tillika föredragande. 

 

 

 

 

Svensson, Johan 

Försvarsmaktens Produktionschef 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

 

Trafikverket  (sara.blomkvist@trafikverket.se) 

 

För kännedom 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Energimyndigheten 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Västra Götalandsregionen 

Lysekils kommun 

Munkedals kommun 
 

För kännedom inom Försvarsmakten 

 

LEDS INRI 

LEDS JUR 

LEDS TF 

PROD  

INS 

MR Väst 

 



 

  BESLUT 1 (2)  

Datum Diarienr 

2022-05-17 2022-007598 

    

    

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och 

statistik 

Enheten för trygg energiförsörjning 

Klas Darlin 

016-544 23 47 

klas.darlin@energimyndigheten.se 

   

Trafikverket 

Sara Blomkvist 

sara.blomkvist@trafikverket.se 

 

 
 

 

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se 
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 
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Yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt 
angående Trafikverkets förslag på 
nedläggning av Lysekilsbanan 

Sammanfattning 

• Energimyndigheten avstyrker nedläggning av Lysekilsbanan. 

• Statens energimyndighet har ombetts att ge sin syn på Trafikverkets 

nedläggningsförslag av Lysekilsbanan. Det är en järnvägssträcka mellan 

Munkedal och Lysekil som har försörjt Lysekils hamn och kopplat ihop 

hamnen via Bohusbanan till övrigt järnvägsnät. Försvarsmakten, MSB och 

Statens energimyndighet har en gemensam syn men har också ombetts lämna 

separata skrivelser i frågan. Ställningstagandet har tidigare delgetts vid 

dialogmöte 16 mars 2022. 

Energimyndighetens ställningstagande 

Sverige är beroende av import. Importen sker till största delen med fraktfartyg 

från västerhavet. Petroleumprodukter raffineras på västkusten och lastas på 

mindre fartyg med storlek anpassat för Östersjön eller Mälaren. En del last går 

vidare på flak eller järnväg. Förbindelserna med västerhavet är således avgörande 

för Sverige. I den händelse Östersjön är avlyst är möjligheten att nyttja järnväg 

avgörande för Sveriges försörjningstrygghet. En betydelsefull del i detta utgörs 

av en säkerställd robust och redundant utrikeshandel och transportinfrastruktur 

där en grundläggande funktionalitet inom transportsektorn under kriser och 

ytterst i krig är en förutsättning för att åstadkomma funktionalitet. Statens 

energimyndighet har i tidigare hemligt PM (2016-2732) utgått från 

Försvarsmakten analys och egna analyser och där förespråkat ett 

vidmakthållande av bandelen till den nivå att den har direkt funktion eller på ett 

sådant sätt att den med små medel på kort tid kan återtas i bruk. Det är även 

önskvärt med infrastrukturella kompletteringar från TrV och annan myndighet. 

Totalförsvarets behov av handlingsfrihet för olika scenarion gällande hamnar och 

anslutande infrastruktur så som järnvägar och vägar i syfte att klara ställda 

uppgifter i eventuella operationer, samverkan, värdlandsstöd och 

försörjningsberedskap är omfattande. Lysekils hamn är kritisk infrastruktur för 
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Datum Diarienr 

2022-05-17 2022-007598 
 
 

import och export vid det fall Östersjön är avlyst eller andra hamnar är 

obrukbara. Banan har även möjlighet att försörja Preemraff Lysekil och 

Brofjordens hamn med vissa infrastrukturella investeringar. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Gustav Ebenå. 

Föredragande har varit handläggaren. 

Beslutet har fattats elektroniskt i myndighetens handläggningssystem och saknar 

därför namnunderskrifter 

 

Gustav Ebenå   



 

1(2) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
1 

Yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt angående 

Trafikverkets förslag på nedläggning av Lysekilsbanan 

 

 

Ärendet 

Trafikverket har lagt fram ett förslag om att Smedberg-Lysekil ska läggas ner. Vid ett möte 

mellan Trafikverket, Försvarsmakten och MSB 2022-03-16 fördes en dialog om förslaget 

och Försvarsmaktens redogjorde för sitt yttrande, som är att ett vidmakthållande av banan 

bör bli föremål för en mer omfattande utredning där berörda centrala myndigheter får 

möjlighet att bidra med synpunkter och viljeinriktning från sina respektive sektorer. Om 

bandelen Smedberg- Lysekils skulle läggas ner, skulle det enligt Försvarsmakten medföra 

begränsningar för transporter i västra Sverige och därmed också för landets totalförsvar. 

Efter mötet begärde Trafikverket in skriftligt underlag som redogör hur MSB ställer sig till 

Försvarsmaktens förslag att en eventuell nedläggning och konsekvenserna för svenskt 

totalförsvar bör utredas ytterligare innan ett beslut fattas. 

 Behov av utredning 

MSB delar Försvarsmaktens synpunkt att Lysekilsbanan är viktig ur totalförsvarets behov 

och att en nedläggning skulle försämra de handlingsalternativ som finns att tillgå under 

höjd beredskap och krig. Under fredstida förhållanden är bandelen Smedberg-Lysekil av 

mindre betydelse i transportsystemet men vid ett angrepp eller störning i Sverige eller i 

något av våra närmaste grannländer skulle bansträckningen vara av viktig betydelse för 

möjligheten till transporter via järnvägsnätet. MSB förordar därför att en grundligare 

utredning görs, i dialog med Försvarsmakten, för att besluta om bandelen kan behållas på 

en grundläggande funktionsnivå, en ”lägstanivå” enligt Försvarsmaktens krav.  

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har avdelningschef Annika Elmgart beslutat. Maria Sundström har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Henrik Moberg 

deltagit. 

 

 

 
Remissvar   

Datum 

2022-05-05 

Ärendenr 

MSB 2022-02651 

 

Ert datum 

2022-04-25 

Er referens 

TRV 2022 

 

Enheten för inriktning av beredskapsplanering 

(KC-IB) 

Maria Sundström 
010-240 5552 

Maria.Sundstrom@msb.se 

 Trafikverket 

 Sara Blomkvist 

 sara.blomkvist@trafikverket.se  

https://www.msb.se/
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 Datum 

2022-05-05 

Ärendenr 

MSB 2022-02651 

 

 

Annika Elmgart  

  Maria Sundström 

 

 

 

https://www.msb.se/
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Datum 

2022-08-19 

Dnr 

LKS 2021-000367 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Tjänsteskrivelse Lysekils kommuns medfinansiering av 
kommande leaderperiod 

Sammanfattning 

Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det 
innebär att Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 
leaderområden i Sverige som får fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och 
har blivit tilldelat en preliminär budget inklusive övrig offentlig medfinansiering 
om 53 958 597 kr.  

33 procent av den preliminära budgeten ska utgöras av övrig offentlig 
medfinansiering. Den totala medfinansieringen som krävs är 17 806 337 kronor.  

Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt 
mellan de 11 kommuner som ingår i området och fakturera detta på 5 år.  
Det är 323 752 kronor per kommun och år. 

Även om det nya förslaget innebär en ökning av den kommunala medfinansieringen 
är det förvaltningens uppfattning att Leader skapar stort värde för att åstadkomma 
en lokal utveckling och förvaltningens rekommendation är därför att medfinansiera 
Leader i enlighet med Leader Bohusläns styrelses förslag.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leader Bohuslän med 323 752 kr per 
år under perioden 2023-2027 och att förvaltningen uppdras att skicka in 
undertecknat medfinansieringsintyg till Leader. 

Ärendet 

Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det 
innebär att Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 
leaderområden i Sverige som får fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och 
har blivit tilldelat en preliminär budget inklusive övrig offentlig medfinansiering 
om 53 958 597 kr.  

33 procent av den preliminära budgeten ska utgöras av övrig offentlig 
medfinansiering. Den totala medfinansieringen som krävs är 17 806 337 kronor.  

Perioden 2014–2020 sträckte sig Leader Bohuskust och gränsbygd över 
kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Leader Södra Bohuslän 
innefattade kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö 
och Göteborgs södra Skärgård.  

Leader Bohuskust och gränsbygd administrerade dessutom Havs och fiskerifonden 
i samtliga uppräknade kommuner.  

Genom perioden upplever Leaderkontoren att man haft ett mycket gott samarbete 
mellan de båda områdena på flera sätt. Inför nästa period har de båda styrelserna 
beslutat att leaderområdena ska göra en gemensam ansökan.  

http://www.lysekil.se/
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Nuvarande styrelser anser att området har liknande förutsättningar, utmaningar 
och möjligheter för att fungera som ett leaderområde. Det leder till ett starkare 
utvecklingskontor med fler kompetenser samlade samt synergier i de 
administrativa delarna. 

Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt 
mellan de 11 kommuner som ingår i området och fakturera detta på 5 år. Det är 323 
752 kronor per kommun och år. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningens uppfattning är att Lysekils kommun haft ett gott samarbete med 
Leaderkontoret och att många lokala och värdefulla projekt kunnat finansieras via 
Leader under perioden. 

Förvaltningen delar bedömningen att områdena har liknande förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter för att fungera som ett leaderområde och att detta kan 
leda ett starkare utvecklingskontor med fler kompetenser samlade samt synergier i 
de administrativa delarna. 

Förvaltningen har också påpekat vikten av att Leaderkontoret har en lokal 
anknytning och att man ser positivt på om Leader kan fortsätta att vara lokalt 
representerade i Lysekil på företagsarenan i norra hamnen där Leader Bohuskust 
och gränsbygd haft sitt kontor. 

Under perioden 2014–2020, vilken förlängdes till att omfatta även åren 2021 och 
2022, har Lysekils kommuns medfinansiering uppgått till 250.000 kr/år. Även om 
det nya förslaget innebär en ökning av den kommunala medfinansieringen är det 
förvaltningens uppfattning att Leader skapar stort värde för att åstadkomma en 
lokal utveckling och förvaltningens rekommendation är därför att medfinansiera 
Leader i enlighet med Leader Bohusläns styrelses förslag.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avdelningschef Hållbar utveckling 

 

Bilaga/bilagor 

Medfinansieringsintyg för att starta leaderområde för Leader 2023–2027 
 

Beslutet skickas till  

Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund eller digitalt till 
frida.larsson@leadersodrabohuslan. 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/


 

Protokoll nr 1 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Distansmöte via Teams     

2022-02-11 kl. 09.00 – 12.10  

Närvarande: Lars Tysklind Strömstad, Elisabeth Jonsson och Liselotte Fröjd 

Tanum, Bo Gustafsson och Anne Gunnäs Lysekil, Ronny Svensson 

och Anders Arnell Orust, Anna Aldegren från kl 10.00 och Anders G 

Högmark Tjörn, Ronald Johansson Öckerö, Madeleine Johansson och 

Roland Norlén Göteborg, Astrid Burhöi VGR samt Krister Olsson. 

Dessutom deltog under punkt 5 från HaV:  

Daniel Melin och Elin Gunve från Jordbruksverket, 

Vid punkt 6 deltog: Krishan Kent 

 

Mötet öppnas §1  

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.    

 

Val av justerare §2 

Liselotte Fröjd utses till justerare. 

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2021-12-10.  

Beslut Beslöts  

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Förslag till dagordning 

§4.  

Beslut   Att godkänna förslaget till dagordning. 

 

Info Jordbruksverket  

   §5 

Daniel Melin med stöd av Elin Gunve berättade om nuläget med 

handlingsplanerna kopplat till den nationella strategin för fiske och 

vattenbruk. Det är tre separata handlingsplaner för vartdera 

vattenbruket, yrkesfiske samt fritids-och turismfiske. Jordbruksverket är 



ansvarig för kommande arbetsgrupper som ska stödja genomförandet 

av respektive handlingsplan. Det arbetet startar inom kort. 

Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla 

informationen samt svar på frågor som ställdes.  

 

Information från Fiskbranschens Riksförbund, FR 

 §6 

Krishan Kent berättade om sin syn på yrkesfisket med utgångspunkt 

från handlingsplanen för yrkesfiske. Dioxinnivåer, Regionalkvotens 

struktur, HaV:s uppdrag, sälfrågan var frågor som Krishan berörde. 

Den kanske viktigaste frågan som FR gärna driver tillsammans med 

FK är att utveckla värdekedjan från svenska fiskekvoter till fisken på 

vår mattallrik.  

Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla 

informationen samt svar på frågor som ställdes.  

 

Nytt från kommuner och VGR 

 §7 

 Göteborg: Planerar för ett möte med branschen före sommaren med 

anledning av pågående processer med Fiskhamnen och Fiskebäck. 

Öckerö: Inventering och uppfräschning av hamnar på Rörö, hamnen 

björnhuvudet fått privat ägare, Ö-varvet bygger färdigt nya fiskebåten 

Carmona till försommaren, nytt isverk byggs på Hönö Klåva, 

Sjöräddningen planerar för att bygga ut.  

Tjörn: HaV har sedan en tid sedan utsett Åtta+fjordar till ett av tre 

geografiska områden i Sverige för att arbeta med en 

ekosystembaserad fiskförvaltning. För framgång krävs god legitimitet 

med anknytningen till lokalbefolkningen. 

Orust: Bekymrad över sämre vattenkvalitet på östra sidan av 

kommunen. Under en kort period kom det in mycket sill kustnära. 

Uddevalla: Det finns ett stort intresse inklusive bland politiska partier 

för att förbättra vattenkvalitén i Byfjorden/Bäveån.  

Lysekil: Avtalet är äntligen klart för drift av Kristineberg. Ett 

forskningsprojekt är påbörjat, ”Fishing for data” mellan forskare och 

fiskare för att kontinuerligt mäta olika data. Vid VGR:s hållbarhetstema 

en vecka i oktober kommer invigningen att ske i Lysekil. 

Tanum: Kommunen har tagit ställning i frågan om havsbaserad           

vindkraft. 

Strömstad: Fortsatta möten med Samförvaltningen i norra Bohuslän, 

fortsatta diskussioner om hur havsbaserad vindkraft kommer att 

påverka. 



VGR: Arbetar med frågan om plast i havet, FK arbetar med frågor som 

anknyter till Regionala Utvecklingsstrategin som finns att läsa mer om 

på VGR hemsida.  

Uppföljning av pågående aktiviteter 

§8 

a/ Krister informerade om nuläget med regelförenkling inom 

vattenbruket. Nätverket som finns har ännu inte fått något nytt datum 

från Regeringskansliet, RK, för uppföljande möte. Sweden Food Arena, 

SFA, har ingått i en arbetsgrupp med koppling till RK om viktigaste 

frågor för sjömatens utveckling. Nätverk av representanter för olika 

aktörer har formulerat ett svar och där har Krister ingått. Vattenbruket 

kommer att få en utökad budget till 474 miljoner i kommande Havs, 

fiske och vattenbruksfond.  

Beslöts att godkänna informationen.  

 

b/ Kommande artiklar om yrkesfiskare. 

Beslöts att Öckerö gör nästa artikel och därefter Tjörn.   

 

c/ Västerhavsvecka 2022 kommer att invigas den 6 aug i Tanums 

kommun. Förslag finns att i anslutning till invigningen anordna en 

sjömatsmässa. 

Beslöts  

att arbeta vidare med en sjömatsmässa med Tanums kommun 

att tillsammans med projektkoordinatorn utse arbetsgrupp inför 

mässan bestående av Madeleine Johansson, Anne Gunnäs, 

Elisabeth Johansson och Ingela Skärström ska tillfrågas. 

d/ Krister informerade om Regeringsuppdraget till HaV att utreda 

regelförändringar inom det demersala fisket.  

Beslöts att godkänna informationen.  

e/ Krister informerade om nuläget angående att få till stånd en kvot av 

blåfenad tonfisk från EU. I nuläget avsätts mer pengar till forskning kring 

tonfisken men ingen förhandling med EU har initierats från svensk sida. 

SLU, HaV och Regeringskansliet är viktiga offentliga aktörer. 

Sportfiskarna och SFPO är motsvarande privata aktörer. 

Beslöts att godkänna informationen. 

 f/ Krister rapporterade kort om nuläget med Sweden Pelagic och dess   

utmaningar att fortsätta/utveckla sin verksamhet.  

Beslöts att godkänna informationen 

 



Varumärket 

   §9 

Utskickat förslag till principer för varumärket Fiskekommunerna var 

utskickat med handlingarna inför mötet. 

Beslöts att godkänna förslaget till principer för varumärket 

Fiskekommunerna. 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

   §10 

Förslag till verksamhetsberättelse för Fiskekommunerna 2021 var 

utskickat med handlingarna inför mötet. 

Beslöts  

att godkänna förslaget för verksamhetsberättelse 2021 

att skicka verksamhetsberättelsen till kommunernas diarium samt 

VGR. 

Verksamhetsplan 2022 

§11 

Förslag till verksamhetsplan för Fiskekommunerna 2022 var utskickat 

med handlingarna inför mötet. 

Under kolumnen ”Mål…” och punkt 2 om verksamheter utökas förslagen 

med workshop/seminarium eller aktiviteter kring regelförenklingar inom 

vattenbruket, kvot för tonfisk, verka för vidareförädling i Sverige av 

svenskkvoterad fisk, utreda ägarskap för vatten (vattenbruksetableringar) 

samt säl och skarvfrågan.  

Beslöts  

att godkänna förslaget för verksamhetsplan 2022 med beskrivna 

tillägg. 

 

Kommunikationsplan 2022 

          §12 

Förslag till kommunikationsplan för Fiskekommunerna 2022 var 

utskickat med handlingarna inför mötet. 

Beslöts  

att godkänna förslaget till kommunikationsplan för 2022 

 

 



Rapporter        §13           

a/ Krister rapporterade om nuläget med FK:s ekonomi per den 31 dec 

2021. 

b/ Krister informerade om nuläget med projektet ”Sveriges   

Fiskekommuner” som avslutas siste maj och dessförinnan genomför tre 

workshops samt ett avslutande seminarium i slutet av april 

c/ Krister rapporterade från projektet ”Nätet” som nyligen dragit igång sin 

verksamhet. 

d/ Krister rapporterade om kommande aktiviteter, Nationella 

vattenbrukskonferensen 15-16 mars Laholmen, Strömstad, 

Skagerackkonferensen 3-4 maj Skagerack, Strömstad, Passion för mat, 

22-24 april NOVA ARENA,Trollhättan 

Beslöts för delpunkterna ovan: 

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna  

 

Vad kommuniceras från mötet 

   §14 

Det som ska kommuniceras efter mötet är verksamhetsberättelsen till 

finansiärerna samt kommande artiklar kring yrkesfiskare. 

Kommande möten 2022 

   §15 

Följande datum under 2022 för kommande möten med 

Ledningsgruppen. 

   Fredagarna: 

   8 april, 17 juni, 9 september, 21 oktober och 16 december 

  

Mötet avslutas  §16 

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande för visat intresse 

och avslutade mötet.  

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

……………………………………………………………    

 Liselotte Fröjd, justerare 

Protokollet är digitalt justerat 
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Datum 

2022-07-29 

Dnr 

LKS 2022-000232 
 
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 hälso- 
och 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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§ 58 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.  

  



 

  Socialnämnden
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 501D16076301AE958CE0FEA1E48DBD809FB581DA23 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Karin Engström Fyrbodal 
Förvaltningschef 
MAS 
Avdelningschef vård och omsorg 
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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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Paragrafer: 25-50
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 25 Intern kontrollplan 2022 – 2024

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och 
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. 

I det årliga arbetet med att uppdatera internkontrollplanen har kansliet arbetat fram ett nytt 
förslag till underlag för internkontrollplan. Arbetsutskottet godkände förslaget på vilka 
granskningspunkter som förbundet ska prioritera och när dessa ska granskas på mötet den 
20 januari, § 4. I förslaget blir den tidigare ettåriga internkontrollplanen treårig med en 
fördelning av 21 granskningspunkter, sju per år.

Ärendet föredrogs av Yvonne Wernebjer, tf. administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen besluta godkänna förslaget på ny och 
uppdaterad internkontrollplan för år 2022 – 2024.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på ny och uppdaterad internkontrollplan för år 2022 – 2024.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 26 Årsredovisning 2021

Enligt Förbundsordningen § 16 ska förbundsdirektionen senast 1 april upprättat förslag till 
årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska 
rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre följa lag om kommunal 
bokföring och redovisning.  

Den ekonomiska redovisningen för 2021 visar att förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr, 
att jämföra med föregående års resultat på ca 555 tkr. Resultatet för 2021 består av överskott i 
basverksamheten på 630 tkr samt ett överskott i projektverksamheten på 71 tkr. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör, Yvonne Wernebjer, 
tf. administrativ chef, Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling samt Morgan Ahlgren, 
infrastrukturstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna 
årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för vidare 
hantering.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisningen för 2021

Att uppdra åt kansliet att expediera beslutet samt årsredovisningen till medlemskommunerna 
för vidare hantering

Att årsredovisningen signeras digitalt i Adobe.

Beslut expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodal
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 27 Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB

Tobias Bernhardsson (C) har under mandatperioden 2019–2022 haft uppdraget som ersättare 
till stämmoombud Gryning Vård AB. Bernhardsson har lämnat sina politiska uppdrag. Mot den 
bakgrunden har valberedningen för Fyrbodals kommunalförbund berett nomineringsärendet 
och föreslår Ann Blomberg (C), Färgelanda kommun, som ersättare till ombud 
föreningsstämman. Ordinarie ombud är Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla kommun.  

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att utse Ann Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Gryning Vård AB.   

Beslutet expedieras till

Gryning Vård AB
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 28 Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund, har sedan 2017 varit styrelseledamot i Gryning Vård 
AB. Lis har meddelat att hon nu lämnar sitt uppdrag. Förslaget är att nominera Ylva Morén, 
kommundirektör Munkedals kommun, till styrelsen för Gryning Vård AB.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta nominera Ylva 
Morén, kommundirektör i Munkedal, som ordinarie styrelseledamot i Gryning Vård AB.  

Direktionen beslutar

Att nominera Ylva Morén som ordinarie styrelseledamot i Gryning Vård AB.  

Beslutet expedieras till 

Gryning Vård AB
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 7 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 29 Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom

Tobias Bernhardsson (C) har under mandatperioden 2019–2022 haft uppdraget som ersättare 
till stämmoombud Västkom. Bernhardsson har lämnat sina politiska uppdrag. Mot den 
bakgrunden har valberedningen för Fyrbodals Kommunalförbund berett nomineringsärendet 
och föreslår Ann Blomberg (C), Färgelanda kommun, som ersättare till ombud 
föreningsstämman. Ordinarie ombud är Monica Hanson (S), Trollhättan stad. 

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta att utse Ann 
Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Västkom.

Direktionen beslutar

Att utse Ann Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Västkom.

Beslutet expedieras till

Västkom
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 8 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 30 Val av representant till ersättare Laxfond Vänern

Michael Karlsson (S) i Åmål är under mandatperioden 2019-2022 utsedd som ledamot i 
styrelsen för Laxfond i Vänern. Någon ersättare har ej varit utsedd.

Styrelsen för Laxfond Vänern har efterfrågat att ersättare utses.

Valberedningen har berett ärendett och föreslår Michael Melby, Mellerud, som ersättare.

Direktionen beslutar

Att utse Michael Melby till ersättare i Laxfond Vänern.

Beslutet expedieras till

Laxfond Vänern
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 9 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 31 Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal

S-ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet Dalsland har inkommit med en skrivelse 
till kommunalförbundet som påtalar regeringens uppdrag till Statens servicecenter (SSC) 
innebärande att upprätta 28 nya servicecenter i hela landet. Inom Fyrbodals geografiska område 
innebär det att ett nytt servicecenter kommer att etableras i Lysekil. Sedan tidigare finns sådana 
centrum i Strömstad, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmål. S-ledamöterna framför 
vikten av att fortsätta stärka den statliga närvaron i kommunerna. Det behövs fler initiativ för 
att ett servicecenter ska finnas i varje kommun. S-ledamöterna framför en önskan om att 
Fyrbodals kommunalförbund tar initiativ gentemot såväl Västra Götalandsregionen, som 
regeringen och berörda myndigheter i syfte att framföra behovet av lokal närvaro i 
kommunerna. 
Skrivelsen är framtagen tillsammans med kommundirektörerna och 
arbetsmarknadsenhetsnätverket.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen fatta beslut i ärendet på 
kommande direktionsmöte.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslag till skrivelse och översända den till berörda instanser.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 10 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 32 Näringslivsstrategi 2030

Fyrbodals kommunalförbund har i enlighet med Verksamhetsplan 2021–2023, tagit fram ett 
förslag till gemensam näringslivsstrategi för förbundet.

Ett övergripande mål för kommunalförbundets verksamhet är att stödja och utveckla det 
kommunala självstyret. Förbundet ska särskilt verka inom följande områden; 

• Hållbar tillväxt och utveckling. 
• Verksamhetsstöd och intressebevakning. 
• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom 
områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd. 
• Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, 
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och 
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Fyrbodals kommunalförbund samlar därför sitt näringslivsarbete i en gemensam 
Näringslivsstrategi 2030 och under ett gemensamt namn, Business Region Väst.

Näringslivsstrategi 2030 är övergripande och långsiktig. Strategiska vägval konkretiserar och 
prioriterar innehållet och ligger i linje med de styrdokument som kommunalförbundet styrs av 
och visar hur det relaterar till övriga strategier och planer som indirekt kopplar till 
näringslivsstrategin.
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers 
insatser; deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är 
gemensamt.

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna förslaget 
till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals kommunalförbund.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals 
kommunalförbund.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 11 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 33 Uppföljning Kommunakademin Väst

På direktionens möte 2022-02-03, § 3, beslutades att samverkansavtalet skriftligen skulle sägas 
upp före den 31 mars 2022. Detta är ännu inte verkställt. Ledningen för Högskolan Väst och 
verksamhetsledaren för KAV har muntligen fått information om direktionens beslut. 
När det gäller de 13 kommuner som har uttryckt sig positiva till en fortsättning så diskuterades 
ärendet på kommundirektörernas nätverksmöte den 25 februari 2022, 
kommundirektörsnätverket beslutade att förorda att avtalet löper på med tillfällig utdebitering 
för 2023 samt att en utvärdering görs. 

Ett underlag har tagits fram där det framgår vad avgiften blir baserat på 13 i stället för 14 
kommuner

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att till direktionsmötet den 31 mars säkerställa 
att de berörda 13 kommunerna är beredda på att enligt angiven modell även för 2023 
genomföra en temporär utdebitering för att finansiera kommunernas del i samverkansytan 
Kommunakademin Väst, samt att förutsatt att 13 kommuner meddelat positivt besked, häva 
beslutet som togs den 3 februari 2022 om att säga upp samverkansavtalet.

Kommundirektörerna i medlemskommunerna har ställt sig bakom en överenskommelse om en 
temporär utdebitering för 2023.

Direktionen beslutar

Att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om att säga upp samverkansavtalet med 
Högskolan Väst.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 12 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 34 Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård 

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna 
året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland 
Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, 
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner. 
Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av 
innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en 
gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas 
framförda önskemål.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat 

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 
VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut. 
Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 
VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser. 

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 13 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 35 Ersättning för hemtjänst och sjukvård i annan kommun 2022

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård är navet i 
vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, 
nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 
preferenser. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsavtalet tas en Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård fram vilka ska ligga till grund för ett fortsatt gemensamt 
utvecklingsarbete. 
Tidplanen för beslut är mycket snäv vilket gör att sammanträden för parterna inte riktigt taktar. 
SRO beslutar i ärendet 24 februari, VästKoms styrelse först 8 mars vilket är efter Fyrbodals 
kommunalförbunds arbetsutskotts sammanträde. 

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms 
styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå 
under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt följande:

o Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timma.
o Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att 
rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst 
och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt följande:

o Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timma.
o Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 14 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 36 Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Budgeten för de delregionala utvecklingsmedlen avseende år 2023 ska tas fram under våren 
2022 och skickas ut på remiss till förbundets medlemskommuner efter beslut om remissutskick 
i direktionen i juni 2022. Ett upplägg för beredning, förankring och dialog och en tidsplan för 
arbetet har tagits fram av beredningsgruppen på förbundet.

Ärendet föredrogs av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 15 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 37 Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa

Fördjupad information kopplat till verksamhetsplanen mål 1. 

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg, Maria Klamas, vetenskaplig ledare samt 
Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära vård.

Presentationerna bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 16 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 38 Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektören har av arbetsutskottet, 2022-01-20, § 
19, fått i uppdrag att genomföra insatser avseende arbetsmiljön i förbundet. Förbundsdirektören 
har gjort en utredning om en hållbar basorganisation baserad på det verksamhetsuppdrag som 
fastställdes 2017. 

Utredningen fastslår följande tre rekommendationer till fortsatt process:

 Behov finns av den kompetens och verktyg som kommunernas upphandlingsenheter 
besitter i de fallen förbundet behöver utföra offentliga upphandlingar - upphandlingar 
över direktupphandlingsgränsen. Utöver det finns behov av att få kvalitetssäkrat 
förfrågningsunderlag och övriga dokument inom direktupphandlingar. Behovet varierar 
och gör det svårt att ge en bild på årligt behov. Det är sällan stora upphandlingar, ca 1–2 
per år. Förslag på upplägg skulle kunna vara att förbundet, med mallar från kommunen, 
lämnar väl genomarbetade underlag för att vidare få hjälp med kvalitetssäkring, 
annonsering, administrering och i viss mån även utvärdering inom upphandlingarna. I 
övrigt rådgivning när möjlighet finns. Som ett första steg föreslås en dialog med 
medlemskommunerna och då i första hand med kommundirektörerna om det kan finnas 
lösningar i samverkan eller andra förslag för att få upphandlingshjälp. 

 Behov finns av stöd inom IT-området. Inom basverksamheten hanteras förbundets 
register i affärssystem, diarie- och backup-system. Det finns behov även för 
kvalitetssäkring av system inom förbundet då förbundet i allt större utsträckning 
använder sig av e-arkiv. Omfattning och behoven mer i detalj behöver beskrivas. När 
det finns föreslås samma tillvägagångssätt som ovan d v s en dialog med 
medlemskommunerna.

 Nuvarande löneadministratör har angett pensionsavgång till sommaren. En möjlighet är 
att utöka denna tjänst till en heltid och ändra arbetsinnehållet till en 
personaladministrativ funktion med löneinriktning. Finansieringen av utökningen av 
denna tjänst föreslås fördelas på projekt och övriga verksamheter där behovet av detta 
stöd är som störst. 

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att 
genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Återkoppling till vilka insatser som 
gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 17 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att ge tf. förbundsdirektör i uppdrag att vidta 
lämpliga åtgärder baserade på de tre rekommendationer som anges i utredningen. Vidare 
föreslås att direktionen får information om utredningen och dess innehåll.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 18 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 39 Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg

Ett förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun har tagits fram. Planens övergripande 
syfte är att synliggöra naturvärden i kommunen och skapa en tydlig vägledning för hur dessa 
ska bevaras och utvecklas i framtiden. Den blir ett viktigt verktyg för planering och beslut som 
berör såväl användningen av mark och vatten som olika naturvårdande åtgärder. Genom att 
antas som ett tillägg till översiktsplanen blir den en viktig del av kommunens översiktliga 
planering. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunen, under 
ledning av miljö- och byggnadsförvaltningen. Sammanställning och klassning av naturvärden 
har gjorts av Naturcentrum AB. Kommunstyrelsen har den 26 januari 2022 beslutat att samråda 
om förslaget för att få in synpunkter från organisationer, myndigheter, kommunala nämnder, 
grannkommuner med flera.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner och eller tillägg 
till dessa föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på 
förslaget. 

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till 
naturvårdsplan för Vänersborgs kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Vänersborgs kommun
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 19 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 40 Remiss ny ÖP Uddevalla

 Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för 
Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Fyrbodals kommunalförbund har fått erbjudande att granska förslaget. Synpunkter från 
granskningen ska vara Uddevalla kommun tillhanda senast den 31 mars 2022. 

Översiktsplanen är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och den består av två 
delar; 1. Kartdel, med olika funktioner som till exempel, skriv ut, rita på kartan och en 
sökfunktion. 2. Textdel, med text som innehåller introduktion till planen, kommunens 
ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner föreslår 
ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget. 

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till ny 
översiktsplan för Uddevalla kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Uddevalla kommun
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 20 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 41 Aktivitetsplaner för 2022

Information till direktionen om ett urval av de prioriterade aktiviteter som planeras att 
genomföras under verksamhetsår 2022 inom ramen för de politiskt beslutade 
utvecklingsområdena som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2023. 
Syftet med ärendet är att öka möjligheten för politiken att styra och följa upp verksamheten. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar och presentation bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 21 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 42 Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser

Göteborgsregionen (kommunalförbundet, GR) driver projektet ”SVAR - Stärkt 
vattenförsörjning inom GR” med syfte att säkra och stärka framtida vattenförsörjning i 
Göteborgsregionen. Fyrbodals kommunalförbundet deltar i delar av arbetet för att bevaka 
delregionala intressen.

Arbetet bedrivs utifrån olika kluster kopplade till vattenresurser i eller kring 
Göteborgsregionen, där Göta älv är ett av dessa och Vänern ett annat. Trollhättans, 
Vänersborgs och Uddevalla kommuner är delaktiga i arbetet i dessa kluster.

Olika intressen kring vattenresurserna behöver inte nödvändigtvis komma i konflikt med 
varandra, men kommunalförbundet bör även fortsättningsvis delta i arbetet för att kunna 
bevaka medlemskommunernas intressen.

Ärendet föredrogs av Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg.

Handlingar och presentation bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 22 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 43 Aktuella projektansökningar

Wargön Innovation

Wargön Innovations miljö med test- och demoanläggning stödjer utveckling och 
kommersialisering av produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål och 
biobaserad ekonomi samt ökad konkurrenskraft. Wargön Innovation utgår från behov hos 
västsvenska företag samt start-ups som arbetar med nya hållbara material. Wargön Innovation 
arbetar i nära samverkan med akademi, institut och andra utvecklingsmiljöer och utvecklar 
även sin nationella roll och internationella kontakter. 
Samtliga kommuner inom Fyrbodal är med i projektet.
Projektansökan är en direkt förlängning och utveckling för perioden 2022-10-01 – 2023-03-31 
av Wargön Innovations pågående ERUF-projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” inom 
ERUF:s insatsområde 3 och innebär en fortsatt grundfinansiering av innovationsmiljön med 
samma parter som nu pågående projekt.

Wargön Innovations verksamhet som arena för omställningsprocesser till en cirkulär ekonomi 
är långsiktig. Över tid kommer Wargön Innovation att bygga upp en kompetens och ett nätverk 
både nationellt och internationellt som kommer att göra Wargön Innovation till en efterfrågad 
partner samt skapa attraktionskraft för såväl etableringar som kompetens. En attraktionskraft 
som kommer hela Fyrbodal till del.

Förbundsdirektören har genom delegation beslutat godkänna ansökan om förlängning av 
projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” och att använda medel ur 2021 års budget.

Ansökan § 37-medel

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många 
människor lämnar nu Ukraina och reser till närliggande länder i Europa. Ett stort antal 
asylsökande förväntas söka sig till Sverige och Fyrbodal. Genom en initial behovsinventering i 
medlemskommunerna ser förbundet ett stort behov av att kommunerna snabbt samlar ihop sig 
och samverkar kring detta historiskt höga mottagande.

En § 37 ansökan har därför inlämnats till Länsstyrelsen med syfte att initialt i ett akut läge 
skapa förutsättningar för samverkan och samordning på delregional nivå. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 23 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 44 Rekryteringsprocess Förbundsdirektör

Jeanette Lämmel avslutade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 mars.
Anna Lärk Ståhlberg uppbär tills vidare uppdraget som tf. förbundsdirektör med ansvar för 
förbundets hela verksamhet. 

Rekryteringsprocessen pågår, annons är publicerad och ett urval av lämpliga kandidater till 
tjänsten kommer att göras under april. Martin Carling, Paul Åkerlund och Liselott Fröjd, en 
representant från kommundirektörerna, fackliga representanter samt personalgrupp kommer att 
delta vid intervjuer.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 24 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 45 Aktuella infrastrukturärenden

 Remiss: Årlig avstämning – information och möjlighet för delregionen att lämna inspel 
till kollektivtrafiknämnden, bland annat när det gäller uppföljningen av 
trafikförsörjningsprogrammet 2021. En aktualisering av miljö- och klimatstrategin ingår 
i den årliga avstämningen (det vill säga ingen separat remiss kring den, som 
kommunicerats tidigare). I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategi ingår mindre 
ändringar, bland annat:

 Mindre fokus på flytande biodrivmedel
 Mer fokus på elektrifiering, även av regionbussar
 Inget krav på enbart biogas, men med fortsatt möjlighet till biogas. 

(Revideringen ska inte påverka pågående upphandling i Dalsland.)

Remissutskick kommer under mars månad, och remisstid till 30 september.

 Seniorkortsutredningen. Möte mellan Västtrafik och kommunerna 7 april (digitalt) för 
att presentera kalkylmodell och prisbild för nya seniorerbjudanden i kollektivtrafiken. 
Frågan kommer upp för diskussion på DKR i maj. Skriftliga synpunkter från kommuner 
och kommunalförbund ska senast lämnas in 15 juni. Slutligt förslag väntas läggas till 
kollektivtrafiknämnden i höst.

 Möjlighet till flexibla skolstarter – dialogfråga initierad av kollektivtrafiknämnden. 
Handlar om att minska belastningen på kollektivtrafiken vid ”peak-hours”. Kan 
kommuner och region hjälpas åt, undrar kollektivtrafiknämnden, som gärna ser att 
dialog fortlöper under året. 

Förbundet har tagit emot en skrivelse att ställa sig bakom från Trollhättans Stad. Skrivelsen 
gäller ett yttrande över Trafikverkets flygutredning och ställs till Trafikverket.
Trollhättans Stad har tagit del av Trafikverkets utredning som kommer att ligga till grund för 
beslut om vilka sträckor Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt och vid behov avtala om 
flygtrafik från oktober 2023. 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats spelar en väsentlig roll utifrån funktionen som 
beredskapsflygplats. Upptagningsområdet för det samhällsviktiga flyget väntas dessutom 
utvidgas i samband med nedläggningen av Skövde flygplats i juni 2022.
Flygplatsen har även stor betydelse för att säkerställa näringslivets tillgänglighet till och från 
Stockholm för vår delregion inom ramen för Trafikverkets tillgänglighetskriterier.

Arbetsutskottet har med stöd av punkt 1, Delegationsordning för Fyrbodals kommunalförbund 
beslutat att ställa sig bakom skrivelse upprättad av Trollhättans Stad. Skrivelsen gäller 
Trafikverkets flygutredning.
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 25 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Presentationen bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 26 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 46 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören. 

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet. 

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2022-03-31
Diarienummer: 2022/0034

Paragrafer: 25-50
Sida 27 (30)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 47 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling 
(360online.com) 

Västkom:

Länk till Västkoms möten: 

Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se) 

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html?folder=19.63c5311513f7b9eaf4e1e3d&sv.url=12.7c778a7b13f7ba15dd52b4a
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 48 Meddelanden

Inga meddelanden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 49 Övriga frågor

Ingemar Samuelsson informerar om Gryning Vård och den utveckling organisationen har 
genomgått sedan 2015. Verksamheten är numera i ekonomisk balans och man ser en positiv 
trend i bolaget.

Direktionen avtackade Jeanette Lämmel som lämnade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 
mars. Martin Carling tackade för ett väl genomfört uppdrag och ett mycket gott samarbete och 
önskade Jeanette lycka till.

Jag vill framföra mitt varma TACK till direktionen för ett fint tal av Martin, en underbar 
vårbukett, Lotta Klemming-boken och presentkortet till GöteborgsOperan. Det blir mycket 
trevligt att se fram emot! Verkligen roligt! Tack än en gång för ett gott samarbete! 
På återseende!

Jeanette

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 50 Nästa möte

Arbetsutskottet den 28 april. Nästa direktionsmöte den 12 maj digitalt på Teams.

Ärenden enligt årshjul:

Tema: Kompetensförsörjning och utbildning
Revision Årsredovisning 2021
Rapportering avslutade projekt
DKR

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 

Mötet avslutades med information från Västflyg och rundvandring på flygplatsen.
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Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V T A L  

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

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

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 

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

 

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

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

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

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

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

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

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

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

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

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

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

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



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

 
Sida | 4  

 

ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Digitalisering och e-hälsa 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

https://www.vardsamverkan.se/omraden/avvikelsehantering/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3cbc4c62-01f2-4cd4-8652-0bfe8e943231/Riktlinje%20Hantering%20av%20oenighet%20p%c3%a5%20regional%20niv%c3%a5%20V%c3%a5rdsamverkan%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true


Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  

 

Sida | 8  
 

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. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

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

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

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

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

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

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

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

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

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

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

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

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

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

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

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/368f514e-3911-4cb9-b912-c6b3da9fe4ea/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardsamverkan.se/omraden/egenvardsrutin/
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Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Genom att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vårdcentralens särskilda ansvar 

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

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

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

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

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

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

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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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 hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

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

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

personcentrerat förhållningssätt. 

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

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

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

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

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

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

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

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

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

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

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

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

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

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

 

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

 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 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

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

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

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

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

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

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

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

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

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

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

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

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

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

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

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  

https://www.vardochinsats.se/
https://kunskapsguiden.se/
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

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

Regionens ansvar 

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

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

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

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

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

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

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

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

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

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

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

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

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

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

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

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

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

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

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

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

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

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

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

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

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

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

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

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

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

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

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

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

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

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

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

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

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

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

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

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

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

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

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

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

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

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

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

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

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

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

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

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

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

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

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

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

 

 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 N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

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

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

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

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

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

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

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

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

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

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

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

 

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

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

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

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

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

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

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

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

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

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

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

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

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

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

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

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

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

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

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

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

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

Mått som kommer att följas upp är: 

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

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

erbjuder.   
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Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

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

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

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

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

En god och nära vård  

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

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

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

Sex förändrade arbetssätt: 

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

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

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

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

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

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

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

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

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

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

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

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

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

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

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

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

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

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

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

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

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

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

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

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

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

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

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

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

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

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

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



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 13  

 

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

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

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

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

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

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

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

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

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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    Taxor Hamnenheten 

2023 
Beslutade av Kommunfullmäktige 2022-XX-XX 

 

Alla priser inklusive moms om inte annat anges. 

Priser som anges i detta dokument gäller fr.o.m. 2023 och tillsvidare. De räknas dock upp årligen enligt 

konsumentprisindex i oktober föregående år. 

BÅTPLATSER 
Säsongen för båtplatser är 1/4–30/11 

 

Förtöjningsområde 

 
     

Längd Bredd Maximal Båtstorlek 
angivet i meter 

 
Storlek angivet på 

betalsida 

Hyra utan 
akterförtöjning 

Hyra med 
akterförtöjning 
t.ex. påle, linor 

Hyra med y-bom 
ägda av 

kommunen 

 

6 2 4,5 x 1,8  1530 1810 -  

7 2 5 x 1,8  1970 2590 2790  

8 2,5 6 x 2,1 2290 2980 3270  

9 3 6 x 2,6 2590 3370 -  

9 3,5 6 x 3 2890 3780 -  

10 2,5 7 x 2,1 2590 3370 3700  

10 3 7 x 2,5, 2,6 2890 3990 4380  

10 3,5 7 x 3 3310 4530 -  

11 3 8 x 2,6 3310 4530 -  

11 3,5 8 x 3 3630 4900 -  

12 3 9 x 2,6 3630 4900 5390  

12 3,5 9 x 3 3920 5420 5960  

13 3,5 10 x 3 4306 5960 -  

13 4 10 x 3,5 4530 6320 -  

14 4 11 x 3,5 4590 6790 7470  

12 4,5 11 x 4 - 7340 8070  

15 4 12 x 3,5 5120 7340 -  

14 5 11 x 4,5 6190 9020 -  

14 4,5 14 x 4 - 8770 9647  

14 5 14 x 4,5 - 10130 11140  

16 4,5 15 x 4,5 - 13900 15290  
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Tillägg & Avdrag 

- för icke kommunmedlem tillkommer per säsong   800 kr 

Nedsättning av hyran görs 

- för plats med påtagligt lägre standard än genomsnittet med 450 kr 

- eller undantagsvis med högre belopp 

För båtar med stor längd eller bredd och som kräver större förtöjningsområde 

än enligt förteckning ovan, utgår avgift enligt särskild överenskommelse med Hamnenheten. 

  

Vinterhamn 1/12–31/3 

Vintersäsongstaxa gäller dem som har fast kommunal båtplats under sommarsäsong (gäller ej låneplatser) 

Båtens total Längd x Bredd x 30 kr/m2 

 

Vintergästhamn 

De som ej har fast kommunal båtplats betalar fast avgift om 250 kr/mån + 30 kr/m och månad 

 

Båtplatskö 
Nyregistreringsavgift   350 kr 

Årsavgift    250 kr 

 

Förråd 
Priser exklusive moms. (Hyra=momsfritt) 

Förråd om ca 2 kvm   875 kr/år 

Förråd om ca 4 kvm   1750 kr/år 

 

Spolavgift 
Spolplatta & högtryckstvätt 15 minuter  200 kr 

 

Båtupplag 
Vinterupplagshyra  

Utgår för en uppläggningstid om 2 veckor eller mera mellan 15 september och 31 maj nästpåföljande år. 

Hyra utgår med en fast avgift om 343 kr inkl. moms vartill kommer 94 kr per kvm inkl. moms. Upplagsytan 

beräknas genom att båtens, vagnens, stöttorna eller båthusets etc längd- resp. breddmått ökas med 60 cm.  

Öppna båtar, dingar etc. i särskilt anvisat upplag        längd 2,0-2,9 m        619 kr 

- ” -          längd 3,0-3,9 m        654 kr 

 

För uppläggning kortare än 2 veckor utgår en fast avgift om 343 kr. 

För icke kommunmedlem tillämpas ovanstående upplagsavgifter multiplicerat med 1,5. 
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Sommarupplagshyra 1/6 till 14/9 
Hyra utgår med en fast avgift om 172 kr inkl. moms vartill kommer 47 kr per kvm inkl. moms. Upplagsytan 
beräknas genom att båtens, vagnens, stöttorna eller båthusets etc längd- resp. breddmått ökas med 60 cm.  

För uppläggning kortare än 2 veckor utgår en fast avgift om 343 kr. 

För icke kommunmedlem tillämpas ovanstående upplagsavgifter multiplicerat med 1,5. 
 

Externa upplag 

Avser upplag som inte finns i direkt anslutning hamnarna. Erbjuds i mån av tillgång. 

Förvaring av båtkärror m.m. debiteras 500 kr/påbörjad 6 månaders period. 

Lämning och hämtning görs i samråd med Hamnenheten. 

Allt gods ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer. 

 

Uppställningsplats på land vid sjösättningsramp (jolleplatser) i Havsbadshamnen 

- för ”Optimister” och liknande om högst 2,5x1,2 m  509 kr 

- för övriga jollar och liknande om högst 4,5x1,7 m  814 kr 

 

Förvaring av mast i mastskjul     400 kr 

 

El 
Inkoppling  

Inkoppling på kommunens hamnelnät får ske efter anmälan till Hamnenheten. Debitering sker enligt 
nedanstående taxor. 

Förbrukningsavgift per kWh. Kunden bekostar och installerar själv en elmätare. Hamnenheten ska 

godkänna installationen. 

Förbrukningsavgift 

 

  2,50 kr/kWh 

Månadsavgift utan mätare  

Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec) 240 volt, 1-fas 1 – 1 100 Watt 950 kr/månad 

Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec) 240 volt, 1-fas 1 101 – 2 200 Watt 1 900 kr/månad 

Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep) 240 volt, 1-fas 1 – 1 100 Watt 60 kr/månad 

Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep) 240 volt, 1-fas 1 101 – 2 200 Watt 950 kr/månad 

 

Dygnsavgift. 

Korttidsavgift för hyra av eluttag 240 volt 1 - fas 60 kr/dygn 

Korttidsavgift för hyra av eluttag 400 volt 3 – fas 250 kr/dygn 

 

Inkoppling utan tillstånd 

Om inkoppling görs utan anmälan till Hamnenheten debiteras en månadsavgift. 
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 Vatten  Grundavgift för varje inkoppling av vattenmätare   700 kr

 Leveransavgift per påbörjad kbm    40 kr 

 

Fiskeritaxa  
Taxan tillämpas för licensierade fiskar. Om särskilda skäl föreligger får Hamnenheten göra avsteg från denna taxa. 

 

Fiskefartyg vid hamnens kajer och bryggor,  

per längdmeter och år.    410 kr 

Per längdmeter och månad   50 kr 

 

Lossad fångst, per ton     35 kr 

 

Kajhyra   

Taxan tillämpas för fartyg och båtar som utnyttjar kajer, och för vilka övriga taxor inklusive fiskeritaxan inte är 

Tillämpligt. 

Kajhyra, per längdmeter och månad     100 kr 

Kajhyra, per längdmeter och dygn    15 kr 

Om särskilda skäl föreligger får Hamnenheten göra avsteg från denna taxa. 

 

Avgiftsbefriade båtar och fartyg 
För verksamhetsbåtar som drivs ideellt tas ingen avgift ut. För att räknas som ideellt ska inga avgifter tas ut 
av passagerare eller besättning. Fartyget ska godkännas som avgiftsbefriat av hamnenheten innan anlöp. 
Statsfartyg (Försvaret, KBV, Polis, Räddningstjänst m.fl.) vid tillfälliga anlöp. 
Sjöräddningen 
Övriga båtar betalar kajavgift enligt ovan 

 

Övrigt  
Tagg för tillgång till servicehusen i Havsbadet och Norra Hamnen  500 kr/säsong 

Gäller endast de med båtplats i hemmahamnarna. 

Administrativ avgift     100 kr 

Offentliga toaletter     10 kr/besök 

Sjösättningsramp     50 kr/gång 

 

Taxa för Båtlyft Fiskebäckskil 

Upptagning 

Båtar under 4 ton     830kr 

Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton    455kr/båt 
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Sjösättning 

Båtar under 4 ton    555kr/båt 

Tyngslyftstillägg båtar > 4 ton   455kr/båt 

 

Gästhamntaxa 
Alla priser inklusive moms. 

Dessa priser indexregleras inte.   Avresa senast kl 13.00 

 

Per dygn  
För och eftersäsong (Begränsad service efter V.39)   v.14-23 samt V.34-43   

Båtar mindre än 10 m    250 kr   

Båtar 10 - 12 m    300 kr  

Båtar 12 – 15 m    350 kr  

Båtar 15 – 18 m    450 kr  

Båtar 18 - 20 m    650 kr 

Båtar större än 20 meter (kajplats)   800kr + 10kr/längdmeter  

 

Per dygn Högsäsong     v.24-33    

Båtar mindre än 10 m    350kr  

Båtar 10 - 12 m    400kr  

Båtar 12 – 15 m    450kr  

Båtar 15 – 18 m    650kr  

Båtar 18 - 20 m    950kr 

Båtar större än 20 meter (kajplats)   950kr + 10kr/längdmeter 

  

Dagavgift      60 kr  

Dagavgift med el     100 kr 

Dagavgift med tillgång till Servicehus och el  200 kr 

Manuell betalning     50 kr 

Bokningsbara platser    150 kr 

 

El och tillgång till servicehus ingår vid övernattning 

Rabatterad avgift: Hamnchefen kan besluta om rabatter inför säsong 

 

Taxa för husbilsparkering  
Alla priser inklusive moms. 

Per dygn inkl. el i mån av tillgång  

Husbilsparkering     240 kr  



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 114 Dnr 2022-000289 

Taxor Hamnenheten 2023 - Dragning av ärendet vid nämnd 

Sammanfattning 

År 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta nya taxor för hamnenheten, vilket 
bland annat innebar en årlig indexreglering av taxorna. I beslutet uppdrogs även åt 
samhällsbyggnadsnämnden att inför 2023 göra ytterligare en revidering av taxorna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av taxorna 
samt en jämförelse med andra kommuner genom en omvärldsanalys. Utifrån detta 
föreslår förvaltningen en uppdatering och justering av hamnenhetens taxor inför 
2023. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Taxor hamnenheten 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att i sin helhet anta 
förslaget om nya taxor för hamnenheten 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget 
om en fortsatt kontinuerlig översyn av taxorna och dess utformning.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-04-29 

Dnr 

SBN 2022-000289 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellinor Jensen, 
ellinor.jensen@lysekil.se  
 
 

Taxor hamnenheten 2023 

Sammanfattning 

År 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta nya taxor för hamnenheten, vilket 
bland annat innebar en årlig indexreglering av taxorna. I beslutet uppdrogs även åt 
samhällsbyggnadsnämnden att inför 2023 göra ytterligare en revidering av taxorna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av taxorna 
samt en jämförelse med andra kommuner genom en omvärldsanalys. Utifrån detta 
föreslår förvaltningen en uppdatering och justering av hamnenhetens taxor inför 
2023. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att i sin helhet anta 
förslaget om nya taxor för hamnenheten 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget 
om en fortsatt kontinuerlig översyn av taxorna och dess utformning.  

Ärendet 

År 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta nya taxor för hamnenheten, vilket 
bland annat innebar en årlig indexreglering av taxorna. I beslutet uppdrogs även åt 
förvaltningen att inför 2023 göra ytterligare en revidering av taxorna. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har utifrån uppdraget från kommunfullmäktige gjort en 
genomlysning av taxorna samt en jämförelse av kommunens taxor med andra 
kommuner genom en omvärldsanalys. Utifrån detta föreslår förvaltningen följande 
förändringar i en ny taxa för 2023. 

 Tillägg för icke kommunmedlemmar på båtplats ändras från 750 kr till  
800 kr 

 Avgift för vinterhamn ändras från 20 kr till 30 kr (längd x bredd x 30 
kr/m2) 

 Avgift för vintergästhamn ändras från 25 till 30 kr (250 kr/mån + 30 kr/m 
och månad) 

 Avgiften för förråd höjs med 25 %. Anledningen till den höga höjningen är 
att avgiften inte höjts på flera år. Det finns dessutom andra liknande förråd 
och sjöbodar inom förvaltningen med ett betydligt högre pris. Förvaltningen 
ser ett behov av att på sikt arbeta för att skillnaden i avgift minskar. 

 Ny avgift om 343 kr införs för uppläggning på upplag för tid kortare än två 
veckor. Gäller både sommar och vinter. 

 Ny ordalydelse för hur man beräknar priset för upplag. 
”Upplagsytan beräknas genom att båtens, vagnens, stöttornas eller 
båthusets etc. längd- resp. breddmått ökas med 60 cm.” 

http://www.lysekil.se/
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Ändringen innebär en avgift inte bara för båten utan även för vagnar m.m. 
Avgiften gäller både vinter och sommar. 

 Höjt elpris från 1,60 kr/kW till 2,50 kr/kW. Elpriserna har gått upp kraftigt 
vilket är anledningen till den procentuellt höga höjningen. Den 
omvärldsanalys som gjorts visar dessutom att Lysekils kommun ligger 
betydligt lägre i pris jämfört med andra kommuner med motsvarande tjänst. 

 Fasta elpriser höjs med ca 15% 

 Kajhyra per månad höjt från 95 kr till 100 kr per längdmeter 

 Kajhyra per dygn höjs från 12 kr till 15 kr per längdmeter 

 Nya taxor som tillkommer 

o Administrativ avgift för till exempel manuell fakturering, 100 kr 

o Offentliga toaletter 10 kr/besök 

o Sjösättningsramp 50 kr 
 

 Samtliga gästhamnstaxor höjs med 50 kr 

 Dagavgift ökar från 50kr till 60 kr 

 Nya avgifter i gästhamnen 

o Dagavgift med el   100 kr 
o Dagavgift med tillgång till Servicehus och el 200 kr 
o Manuell betalning   50 kr 
o Bokningsbara platser  150 kr 

 

 Avgift för husbilar höjs från 220kr till 240 kr 

Förslaget innefattar även vissa förenklingar av hur taxorna utläses. Detta är ett 
arbete som behöver fortsätta och samordnas med kommande renoveringar och 
utbyten av bryggor för att anpassa storleken av båtplatser. 

Förslaget bör antas av kommunfullmäktige i sin helhet för att säkerställa att 
höjningen av taxorna genomförs 2023 och på så sätt undvika att tappa intäkter. 
I annat fall bör förslaget antas delvis och endast de delar man anser otillbörliga 
återremitteras till förvaltningen. 

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Ellinor Jensen 
Hamnchef 

Bilaga 

Taxor Hamnenheten 2023 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2022-08-22 

Dnr 

LKS 2022-000120 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Godkännande av nya stadgar för KHF Lysekils 
omsorgsbostäder 

Sammanfattning 

Då Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF´s) stadgar baseras på Riksbyggens 
centrala stadgar finns sannolikt inga formella hinder eller tveksamheter mot att 
dessa antas i sin nuvarande form. De frågeställningar gällande stadgarna som 
diskuterats i kommunen är enligt förvaltningens bedömning i stället mer beroende 
på avsaknad av interna av rutiner och tillämpningsföreskrifter för hur kommunen 
ska agera gentemot KHF. 

Exempel på detta är hur, och om, kommunen har en kontinuerlig dialog och 
avstämningar med våra styrelserepresentanter, om kommunrevisionen uppdrag 
även omfattar KHF, att kommunens styrelserepresentanter inte saknar 
instruktioner vad de ska styras av i sitt uppdrag med mera.   
 
Förvaltningen förordar därför att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
fastställa de nya stadgarna för KHF, och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
en tillämpningsföreskrift eller liknande för hur kommunen ska hantera och agera i 
sitt delägarskap i KHF Lysekils omsorgsbostäder.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de nya stadgarna för 
Kooperativa hyresrättsföreningen och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
tillämpningsföreskrift för hur kommunen ska hantera och agera i sitt delägarskap i 
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.  

Ärendet 

Kooperativa hyresgästföreningen (KHF) Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit 
med begäran om att kommunen ska godkänna nya stadgar för föreningen. För att 
ändring ska kunna genomföras ska kommunen och Riksbyggen godkänna nya 
stadgar innan andra beslutet tas av stämman. På föreningens extrastämma 2022- 
01-28 togs första beslutet enhälligt om nya stadgar. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-04-20 att återremittera 
ärendet med hänvisning till Ronald Rombrants med fleras förslag som innebar att 
dialog först ska föras mellan företrädare för KHF Lysekils omsorgsbostäder och 
kommunen. 

Förvaltningens synpunkter  

Orsaken till att ärendet återemitterades var att dialog först ska föras mellan 
företrädare för KHF Lysekils omsorgsbostäder och kommunen innan beslut. Detta 
skedde 2022-06-07 där olika frågeställningar diskuterades.  
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Då KHF´s stadgar baseras på Riksbyggens centrala stadgar finns sannolikt inga 
formella hinder eller tveksamheter mot att dessa antas i sin nuvarande form. De 
frågeställningar gällande stadgarna som diskuterats i kommunen är enligt 
förvaltningens bedömning i stället mer beroende på avsaknad av interna av rutiner 
och tillämpningsföreskrifter för hur kommunen ska agera gentemot KHF.  

Exempel på detta är hur, och om, kommunen har en kontinuerlig dialog och 
avstämningar med våra styrelserepresentanter, om kommunrevisionen uppdrag 
även omfattar KHF, att kommunens styrelserepresentanter saknar instruktioner 
från kommunen vad de ska styras av i sitt uppdrag med mera.   

Förvaltningen förordar därför att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
fastställa de nya stadgarna för KHF, och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
en tillämpningsföreskrift eller liknande för hur kommunen ska hantera och agera i 
sitt delägarskap i KHF Lysekils omsorgsbostäder.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 52 
Stadgar godkända av Bolagsverket 2014-04-15 
KHF Lysekils omsorgsbostäder – jämförelsedokument 
Stadgar KHF 

Beslutet skickas till  

Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 52 Dnr 2022-000120 

Godkännande av nya stadgar för KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

Sammanfattning 

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit med 
begäran om att kommunen ska godkänna nya stadgar för föreningen. Förvaltningen 
har inget att erinra mot beslutet om nya stadgar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 60 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
KHF Lysekils omsorgsbostäders handlingar  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras med syftet att dialog först ska 
föras mellan företrädare för KHF Lysekils omsorgsbostäder och kommunen, 
förslagsvis kommunstyrelsens presidie om bl. a. frågetecken i följande punkter:  

 Vad exakt avses med ”Kommunens skriftliga godkännande” i § 36 och § 47?  

 I § 53 står när det gäller revisorer: Därutöver kan Kommunen utse en revisor 
med en suppleant”. Denna otydlighet om vad som gäller har lett till 
funderingar hos kommunrevisionen om de har något uppdrag att utföra i i 
KHF. Det leder till en oklarhet om kommunrevisionen ska beställa tjänster hos 
den professionella revisionen. Och otydligheten leder också till ett huvudbry 
huruvida ledamöter ska nomineras till uppdrag som lekmannarevisorer inför 
ny mandatperiod.  

 Det framgår inte om styrelsens ledamöter omfattas av reglerna för offentlighet 
och sekretess. Om ledamöterna inte omfattas av reglerna för offentlighet och 
sekretess bör detta framgå.  

 De ledamöter som kommunfullmäktige utser har inte fått några som helst 
instruktioner vad de ska styras av. De ledamöter som kommunen utser ska väl 
rimligtvis representera Lysekils kommun? Var framgår det vad dessa 
ledamöter ska ledas av i sitt styrelsearbete? Det står heller inget om detta i 
tjänsteskrivelsen.  

 I § 47 står det att ”Beslut angående ny ekonomisk plan ”fordras kommunens 
skriftliga godkännanden. Vad avses med ”ekonomisk plan”? Är det detsamma 
som KHFs kommande års budget? Eller vad avses? Och igen, vad åsyftas med 
”kommunens skriftliga godkännande”?  

 I § 26 Förverkandegrunder punkt 9 ”Brottsligt förfarande m.m.” står: ”om 
lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet 
eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår 
till en inte oväsentlig del eller användas för tillfälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning. Om det är nödvändigt att föreningen har med detta stadgarna, bör 
inte denna typ av ”regler” i så fall ligga i ett annat dokument? 
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Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants återremissförslag. 

Jan-Olof Johansson (S) och Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till Ronald 
Rombrants m.fl. förslag till återremiss. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
KHF Lysekils omsorgsbostäder 
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Datum 

2022-08-16 

Dnr 

LKS 2021-000020 
 
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 
 

http://www.lysekil.se/






































































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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2022-05-16 

Dnr 

LKS 2021-000157 
 
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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Datum 

2022-07-07 

Dnr 

LKS 2021-000490 
 
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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Datum 

2022-07-07 

Dnr 

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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2022-08-17 

Dnr 

LKS 2022-000216 
 
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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Datum 

2022-08-16 

Dnr 

LKS 2022-000067 
 
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 
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  Socialnämnden
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-06-30 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 36450A4541E424D68E1807F0B9431C348D1E5880B9 

 

 

§ 79 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 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-02-16 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 001AA62BA43CBFB1201AC12CB66D9942F87C4B8912 

 

 

§ 15 Dnr 2022-000067 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) 
angående läkemedelsgenomgångar 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att det ska vara möjligt att följa upp hur stor andel som erhållit 
läkemedelsgenomgångar varje år i hemsjukvården och äldreboenden. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-01-26 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 

 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-06-22 

Dnr 

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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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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Datum 

2022-08-19 

Dnr 

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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§ 136 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 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2022-05-18 

Dnr 

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 
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