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Sammanträde med socialnämnden 

 
Datum: Onsdag den 27 april 2022 
Tid: Klockan 09:00 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

Ledamöter 
Sture Olsson (M), Ordförande 
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Kovan Akrawi (S) 
Lisbeth Ek (S) 
Maria Henriksson (S) 
Birgitta Lindh (C) 
Malin Åslund (KD) 
Emanuel Ström (KD) 
Jonathan Kahrs (M) 
Marita Ljus (SD) 
Jonas Larsson (SD) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Ingrid Schwanborg (S) 
Maria Vångell Rehn (C) 
Margareta Warrén Stomberg (M) 
Anette Andersson (S) 
Kjell Bertilsson (S) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Christiane Uhle Johansson (C) 
Angel Garcia (KD) 
Mattias Olerot (KD) 
Ing-Marie Larsson (L) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

Tjänstepersoner 
Magnus Schedin, socialchef 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
 

Presskonferens 
Torsdagen den 28 april, klockan 11:00, Ranliden 
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Ekonomiuppföljning 2022 
Dnr 2022/00007   
Tid: 09:05 
Föredragande: 
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
 

2.  Verksamhetsinformation till socialnämnden - Lex Lilla Hjärtat 
Dnr 2022/00016   
Tid: 09:10/15 – 09:55 
Föredragande: 
Helena Broberg, förvaltningsjurist 
 

  

3.  Ansökan om godkännande som extern utförare av hemtjänst i Falköpings kommun 
Dnr 2022/00055   
Tid: 10:15 
Föredragande: 
Johan Magnusson, utredningssekreterare 
 

4.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende Färdplan - Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 
Dnr 2022/00065   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

5.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser 
Dnr 2022/00064   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

6.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende policy för möten och resor 
Dnr 2022/00053   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 

7.  Yttrande över Utkast till lagrådsremiss: Åtgärder för en jämnare fördelning av boende 
för vissa skyddsbehövande 
Dnr 2022/00072   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
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Ärenden 

8.  Yttrande till kommunrevisionen avseende granskning av äldreomsorgen 
Dnr 2022/00045   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef  
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 

9.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2022/00005   

 
 

10.  Rapporter till socialnämnden 2022 
Dnr 2022/00004   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

 

Sture Olsson (M)  

Ordförande 



BUDGET 2022 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Gemensamt, Vård och omsorg Mars

Net t obudget  
2022

Net t okost nad 
2022

Result at /
prognos

Särskilda boenden för äldre 201 648 201 279 369

Hemtjänst Biståndsenheten 90 195 89 456 739

Hemtjänst kommunens utförare 0 -2 146 2 146

Boendestöd 10 102 9 878 224

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 29 048 28 989 59

Resursverksamhet 2 977 2 736 241

Sjuksköterskor 58 966 60 700 -1 733

Rehabenheten, hjälpmedel 18 551 17 795 755

Bostadsanpassning 2 475 2 876 -401

Funktionsnedsättning - Assistans 37 599 39 206 -1 607

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende 67 639 68 803 -1 163

Funktionsnedsättning övrigt 83 145 81 891 1 254

Förvaltningsgemensamt 43 009 36 186 6 824

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer 54 300 53 306 994

Summa 699 654 690 955 8 698



BUDGET 2022 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Indiv id- och familjeomsorgen

Net t obudget  
2022

Net t okost nad 
2022 Result at  2022

Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Personal- och övriga kostnader 43 432 39 891 3 541
Verksamhetskostnader Barn 33 757 58 158 -24 401
Verksamhetskostnader Vuxna 3 055 5 611 -2 556
Verksamhetskostnader LSS 28 734 26 682 2 052
Verksamhetskostnader Socialpsyk 3 698 2 511 1 187
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer 2 295 1 966 329
Insatser riktade mot familjer och vuxna 16 753 16 755 -2
Insatser riktade mot ungdomar 12 522 12 620 -98
Ensamkommande barn 0 0 0

TOTALT 144 246 164 194 -19 948



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Ekonomiuppföljning 2022 

Information 

Förvalningsekonom Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Olander 

informerar nämnden om förvaltningens ekonomi.       

Underlag 

Prognos per xx   

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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§ 103 Dnr 2022/00055  

Ansökan om godkännande som extern utförare av 
hemtjänst i Falköpings kommun 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att avslå ansökan från Himla Assistans 

AB, orgnr. 559340-6001 som extern utförare av hemtjänst i Falköpings 

kommun enligt LOV.  

Sammanfattning 

Himla Assistans AB har ansökt om att bli godkänd som extern utförare av 

hemtjänst i Falköpings kommun enligt LOV i syfte att utföra omvårdnads- 

(inkl. delegationer enl. HSL) och serviceinsatser i hela Falköpings kommun 

och utan några kapacitetsbegränsningar. 

Ansökan från Himla Assistans AB är ofullständig då företaget inte ens efter 

begäran om komplettering lämnat en fullständig ansökan som uppfyller de i 

förfrågningsunderlaget ställda ska-krav vad gäller kvalificering och 

verksamhetens utförande. Begäran om komplettering skickades den 8 

februari både till angiven mejl-adress och postadress för företaget. 

Kompletterande handlingar skulle lämnas in senast den 7 mars 2022.  

Genom ansökan har Himla Assistans AB inte visat att de kommer att kunna 

fullgöra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlag och lagstiftning, då 

företaget inte lämnat begärda uppgifter. Socialnämnden föreslås besluta att 

avslå ansökan.  

Bakgrund 

Himla Assistans AB, orgnr. 559340-6001, har 2022-02-01 till Falköpings 

kommun inkommit med en ansökan om att bli godkänd som extern utförare 

av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Se ansökan i bilaga 2. 

Företaget har sitt säte i Örebro. 

Handläggning av ansökan 

Handläggning av ansökan sker i två delar. 

1. Kontroll av om sökande leverantör uppfyller kvalificeringskraven. 

Himla Assistans AB har inte bifogat uppgifter och handlingar i ansökan som 

anger om de uppfyller kvalificeringskraven. En begäran har därför gjorts om 

komplettering till ansökan. Begäran om komplettering skickades den 8 

februari både till angiven mejl-adress och postadress för företaget. Se kopia 

av begäran i bilaga 3. Företaget har inte svarat på begäran om komplettering. 

2. Ansökan prövas avseende de krav som ställs på tjänstens utförande. 

Himla Assistans AB har inte bifogat uppgifter och handlingar i ansökan som 

anger om de uppfyller de krav som ställs på tjänstens utförande. En begäran 
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har därför gjorts om komplettering till ansökan. Begäran om komplettering 

skickades den 8 februari både till angiven mejl-adress och postadress för 

företaget. Se kopia av begäran i bilaga 2. Företaget har inte svarat på begäran 

om komplettering. 

Förvaltningens bedömning 

Himla Assistans AB har ansökt om att bli godkänd som extern utförare av 

hemtjänst i Falköpings kommun enligt LOV i syfte att utföra omvårdnads- 

(inkl. delegationer enl. HSL) och serviceinsatser. 

Himla Assistans AB har inte medverkat till att komplettera sin ansökan vad 

gäller uppgifter och handlingar som uppfyller ställda ska-krav i 

förfrågningsunderlaget vad gäller kvalificering och verksamhetsnes 

utförande. Företaget har i sin ansökan inte visat att de kommer att kunna 

fullgöra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlag och lagstiftning.  

Socialnämnden föreslås avslå ansökan. Skälen till avslag är att ansökan är 

ofullständig och att företaget, inte ens efter begäran om komplettering 

lämnat en fullständig ansökan som uppfyller de i förfrågningsunderlaget 

ställda ska-krav vad gäller kvalificering och verksamhetens utförande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-03-31 

Ansökan om godkännande som extern utförare av hemtjänst i Falköpings 

kommun 

Ansökan från Himla Assistans AB om godkännande som extern leverantör 

av hemtjänst i Falköpings kommun. 

Kompletteringar till ansökan 2022-02-08. 

Upplysning 

Förfrågningsunderlag samt bilagor finns att tillgå på Falköpings kommuns 

webbsida, För dig som vill bli hemtjänstutförare | Falköpings kommun 

(falkoping.se)  

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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Ansökan om godkännande som extern utförare av 
hemtjänst i Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Himla Assistans AB, 

orgnr. 559340-6001 som extern utförare av hemtjänst i Falköpings 

kommun enligt LOV. 

Sammanfattning  

Himla Assistans AB har ansökt om att bli godkänd som extern utförare av 

hemtjänst i Falköpings kommun enligt LOV i syfte att utföra omvårdnads- 

(inkl. delegationer enl. HSL) och serviceinsatser i hela Falköpings kommun 

och utan några kapacitetsbegränsningar. 

Ansökan från Himla Assistans AB är ofullständig då företaget inte ens efter 

begäran om komplettering lämnat en fullständig ansökan som uppfyller de i 

förfrågningsunderlaget ställda ska-krav vad gäller kvalificering och 

verksamhetens utförande. Begäran om komplettering skickades den 8 

februari både till angiven mejl-adress och postadress för företaget. 

Kompletterande handlingar skulle lämnas in senast den 7 mars 2022.  

Genom ansökan har Himla Assistans AB inte visat att de kommer att kunna 

fullgöra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlag och lagstiftning, då 

företaget inte lämnat begärda uppgifter. Socialnämnden föreslås besluta att 

avslå ansökan.      

Bakgrund 

Himla Assistans AB, orgnr. 559340-6001, har 2022-02-01 till Falköpings 

kommun inkommit med en ansökan om att bli godkänd som extern utförare 

av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Se ansökan i bilaga 2. 

Företaget har sitt säte i Örebro. 

Handläggning av ansökan 

Handläggning av ansökan sker i två delar. 

1. Kontroll av om sökande leverantör uppfyller kvalificeringskraven. 
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Himla Assistans AB har inte bifogat uppgifter och handlingar i ansökan som 

anger om de uppfyller kvalificeringskraven. En begäran har därför gjorts om 

komplettering till ansökan. Begäran om komplettering skickades den 8 

februari både till angiven mejl-adress och postadress för företaget. Se kopia 

av begäran i bilaga 3. Företaget har inte svarat på begäran om komplettering. 

2. Ansökan prövas avseende de krav som ställs på tjänstens utförande. 

Himla Assistans AB har inte bifogat uppgifter och handlingar i ansökan som 

anger om de uppfyller de krav som ställs på tjänstens utförande. En begäran 

har därför gjorts om komplettering till ansökan. Begäran om komplettering 

skickades den 8 februari både till angiven mejl-adress och postadress för 

företaget. Se kopia av begäran i bilaga 2. Företaget har inte svarat på begäran 

om komplettering. 

Förvaltningens bedömning 

Himla Assistans AB har ansökt om att bli godkänd som extern utförare av 

hemtjänst i Falköpings kommun enligt LOV i syfte att utföra omvårdnads- 

(inkl. delegationer enl. HSL) och serviceinsatser. 

Himla Assistans AB har inte medverkat till att komplettera sin ansökan vad 

gäller uppgifter och handlingar som uppfyller ställda ska-krav i 

förfrågningsunderlaget vad gäller kvalificering och verksamhetsnes 

utförande. Företaget har i sin ansökan inte visat att de kommer att kunna 

fullgöra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlag och lagstiftning.  

Socialnämnden föreslås avslå ansökan. Skälen till avslag är att ansökan är 

ofullständig och att företaget, inte ens efter begäran om komplettering 

lämnat en fullständig ansökan som uppfyller de i förfrågningsunderlaget 

ställda ska-krav vad gäller kvalificering och verksamhetens utförande.   

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-03-31 

2. Ansökan om godkännande som extern utförare av hemtjänst i 

Falköpings kommun 

3. Ansökan från Himla Assistans AB om godkännande som extern 

leverantör av hemtjänst i Falköpings kommun. 

4. Kompletteringar till ansökan 2022-02-08. 

Upplysning 

Förfrågningsunderlag samt bilagor finns att tillgå på Falköpings kommuns 

webbsida, För dig som vill bli hemtjänstutförare | Falköpings kommun 

(falkoping.se)        

Beslutet ska skickas till 

Himla Assistans AB, Wesam Kassah, Sellerivägen 1 lgh 1001, 702 18 

Örebro. 

Johan Magnusson, utredningsekreterare. 

 

Johan Magnusson 

Utredningssekreterare 

https://www.falkoping.se/omsorg--hjalp/aldreomsorg/hjalp-i-hemmet/for-dig-som-vill-bli-hemtjanstutforare
https://www.falkoping.se/omsorg--hjalp/aldreomsorg/hjalp-i-hemmet/for-dig-som-vill-bli-hemtjanstutforare
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 Himla assistans AB 
Sellerivägen 1 lgh 1001 
702 18 Örebro 
himlaassistans@gmail.com 

 

 

 

 

Central administration | Socialförvaltningen 

 

Johan Magnusson | 0515-88 53 63 | johan.magnusson@falkoping.se 

Falköpings kommun, Ranliden, Daléngatan 4, 521 31  Falköping | Växel 0515-88 50 00 

social@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 

 

Kompletteringar till ansökan 
 

Socialförvaltningen i Falköpings kommun har den 1 februari 2022 mottagit 

ansökan från Himla Assistans, org. nr 559340-6001 om godkännande som extern 

utförare av hemtjänst. 

I ansökan är det förkryssat att den sökande anbudsgivaren tagit del av, uppfyller 

och accepterar samtliga krav i förfrågningsunderlaget, inklusive bilagor. 

Ansökan är inte komplett. Det saknas bilagor med handlingar som ger svar om 

företaget och dess tillstånd att bedriva sökt verksamhet.  

Dessa bilagor måste lämnas in till ansökan för att den ska kunna behandlas vidare. 

Handlingar som ska bifogas ansökan avseende kvalificeringskrav 

Typ av handling Bilaga nr. 

F-skattebevis  

Registreringsbevis från bolagsverket  

Tillstånd från IVO att bedriva hemtjänst  

Utländskt företag ska till ansökan bifoga dokument som 
intygar ställda krav enligt punkten 3.2.1 i 
förfrågningsunderlaget 

 

Företag som inte uppfyller efterfrågad kreditvärdighet enligt 
”creditsafe” ska bevisa företagets ekonomiska och finansiella 
ställning enligt motsvarande ställda krav i punkt 3.2.1. i 
förfrågningsunderlaget. Samma gäller även nystartade företag. 
Bifoga aktuell affärsplan och finansiell plan. 
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Sökande företags verksamhetsansvarig 

För- och efternamn 

 
Personnummer 

 
Telefon dagtid (även ev. riktnummer) 

 
E-postadress 

 
Utdelningsadress (gata, box e.d.) 

 
Postnummer 

 
Postadress 

 
 

Handlingar som bifogas ansökan avseende verksamhet 

Typ av handling Bilaga nr. 

Presentation av företaget, dess ledning och verksamhet. 
Angiven mall för utförarpresentation kan användas.  

 

Förteckning över företagsledning/styrelse.  

Namn och telefonnummer till, minst två personer som kan ge 
referenser på företaget från minst två liknande uppdrag 

 

Sammanställning (CV) och intyg gällande utbildning och 
yrkeserfarenhet för verksamhetschef 

 

Namn och telefonnummer till, minst två personer som 
bekräftar uppgifterna om verksamhetschefens yrkeserfarenhet  

 

Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet  
 

Om det finns frågeställningar kring de uppgifter som begärs så kan ni vänligen 

ställa dessa frågor via mail till, johan.magnusson@falkoping.se  

Ansökan ska kompletteras genom att begärda handlingar, sammanställda i 

bilagor enligt ovanstående ordning, senast den 7 mars 2022 inkommit till 

socialförvaltningen i Falköpings kommun.  

Svar och bilagda handlingar ska skickas till; 

Falköpings kommun 
Socialförvaltningen  
Johan Magnusson 
Ranliden 
Daléngatan 4 
521 81 Falköping 

Om så behövs kan vi även efter detta svar komma att begära in fler 

kompletteringar och förtydliganden för den fortsatta handläggningen. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Johan Magnusson 
Utredningssekreterare 
 

mailto:johan.magnusson@falkoping.se
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§ 107 Dnr 2022/00065  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Sammanfattning 

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. 

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 utvecklingsplanen (RUS). 

Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 

tilliten mellan huvudmännen. 

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal 

synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har 

färdplanen bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig 

det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade 

respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget. 

Skaraborgs Kommunalförbund Direktion har i beslut 2022-03-11 

rekommenderat kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård. 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige 

att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Checklista barnkonventionen 

Remiss.  
  

 
Paragrafen skickas till  
Socialnämnden                 
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Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.        

Sammanfattning  

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. 

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 utvecklingsplanen (RUS). 

Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 

tilliten mellan huvudmännen. 

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal 

synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har 

färdplanen bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig 

det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade 

respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget. 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktion har i beslut 2022-03-11 

rekommenderat kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård. 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige 

att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-08 

Delegationsbeslut om remiss 

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 - Beslut om 

att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan - 

Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Missiv till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Förslag till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård      

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef 
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-04-04 

KS 2022/00186  
 

 

 

 
 

 Socialnämnden 

Förslag till färdplan länsgemensam strategi för god och 
nära vård 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen sänder förslag till färdplan länsgemensam strategi för 

god och nära vård till socialnämnden för yttrande med svar senast 11 maj.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Den 8 mars 2022 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och 

teckna avtal med VGR. Skaraborgs kommunalförbund har sänt underlaget 

vidare till kommunen för beslut. 

 

Före kommunfullmäktige fattar beslut ges socialnämnden möjlighet att yttra 

sig i ärendet. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag                         11 
(19)
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 7/22
Färdplan -länsgemensam strategi för god och nära 
vård
SKBKF2021.0066

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 7/22

Beslut
Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i 
Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 
vård.

Bakgrund
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 utvecklingsplanen (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. 

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal 
synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har färdplanen 
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bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska 
samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i 
enlighet med förslaget.

Sammanfattning av ändringar från remissversion
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har 
kompletterats med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de 
länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen 
(RUS).
Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska 
risken för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och 
samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 
funktionsnedsättning.
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller 
gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 
arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för 
vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet 
runt och primärvården består av två huvudmän.
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling 
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 
vardsamverkan.se. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både avtal och 
utveckling i sin helhet.

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
VästKom
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Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

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

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

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

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de 

områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 

målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten 

i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den 

länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland 

och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 

färdriktningen. 

Sammanfattning av ändringar från remissversion 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har kompletterats 

med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma 

mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). 

Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska risken 

för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och 

samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller 

gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 

arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i 

hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och 

primärvården består av två huvudmän. 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 
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Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom Färdplanen - länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderar samtliga parter att var för 

sig besluta om att anta Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära 

vård. 

  

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens 

kommunalförbund 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG 

S T R A T E G I  

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

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 4  

 

bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

En god och nära vård  

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

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

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

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

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

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

Sex förändrade arbetssätt: 

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

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

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

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

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

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

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

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

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

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

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

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

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

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

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

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

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

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

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

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

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

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

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

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

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

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

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

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

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

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

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

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

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

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

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

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

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

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

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

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

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

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

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

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

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

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

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

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

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

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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§ 108 Dnr 2022/00064  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta 

reviderat Hälso- och sjukvårdavtal med tillhörande överenskommelser.  

Sammanfattning 

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras 

i överenskommelse, också reviderats. Nationellt pågår ett omställningsarbete 

där både kommunal och regional primärvård är navet i vården och samspelar 

med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, 

nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 

förutsättningar och preferenser. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute 

på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats in och 

under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser bearbetats 

utifrån synpunkterna. Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- 

och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna kring personcentrerat 

förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Ett tillägg som 

gjorts är att Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts 

kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- 

och sjukvård är en del av primärvården. 

Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom 

förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med 

förslaget. 

Skaraborgs Kommunalförbund har vid direktionsmöte 2022-03-11 beslutat 

att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta reviderat Hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut 2022-04-04 gett 

socialnämnden möjlighet att yttra sig inför beslut i Kommunfullmäktige. 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 
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Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderat Hälso- och 

sjukvårdavtal med tillhörande överenskommelser.        

Sammanfattning  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras 

i överenskommelse, också reviderats. Nationellt pågår ett omställningsarbete 

där både kommunal och regional primärvård är navet i vården och samspelar 

med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, 

nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 

förutsättningar och preferenser. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute 

på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats in och 

under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser bearbetats 

utifrån synpunkterna. Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- 

och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna kring personcentrerat 

förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Ett tillägg som 

gjorts är att Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts 

kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- 

och sjukvård är en del av primärvården. 

Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom 

förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med 

förslaget. 

Skaraborgs Kommunalförbund har vid direktionsmöte 2022-03-11 beslutat 

att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta reviderat Hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 
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Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut 2022-04-04 gett 

socialnämnden möjlighet att yttra sig inför beslut i Kommunfullmäktige. 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-08 

Delegationsbeslut om remiss 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 6/2022 – Beslut om 

att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och 

sjukvårdsavtal 

Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överrenskommelser 

Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överrenskommelser        

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef 



 

Kansliavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  
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KS 2022/00185  
 

 

 

 
 

 Socialnämnden 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen sänder förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser till socialnämnden för yttrande med svar 

senast 11 maj.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Den 8 mars 2022 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och 

teckna avtal med VGR. Skaraborgs kommunalförbund har sänt underlaget 

vidare till kommunen för beslut. 

 

Före kommunfullmäktige fattar beslut ges socialnämnden möjlighet att yttra 

sig i ärendet. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 6/22
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser
SKBKF2021.0067

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 6/22

Beslut
Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i 
Skaraborg att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). 
På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. 
Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska 
regleras i överenskommelse, också reviderats. 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet 
med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och 
hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 
preferenser. 
Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker 
och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit 
ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats 
in och under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser 
bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig det 
Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderade 
respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.
Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och 
överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till 
varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande 
överenskommelser läses som en helhet.
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I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och 
sjukvårdslagen finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 
samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 
ansvarsfördelning.  

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 
Götaland. 

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

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende. 

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Sammanfattning av förslag
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal 
och i överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, 
patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. 
Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två 
huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av 
primärvården.
En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket 
tyder på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om 
motstridiga synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets 
längd. Några remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och 
andra en lägre. Flera av synpunkterna kommer att tas om hand i det 
fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet. 
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling 
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 
vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs 
både avtal och utveckling i sin helhet.

Handlingar
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser.pdf                                                                                                                                                    
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.pdf

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
VästKom
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Missiv 

Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

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

överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och 

hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser.  

Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker och 

för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och 

överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till 

varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande 

överenskommelser läses som en helhet. 

I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen 

finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 

samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 

ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 

Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Det finns ytterligare avtal och överenskommelser som regleras i annat 

sammanhang.  
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Sammanfattning av förslag 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 

överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet 

samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har 

även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 

kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder 

på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om motstridiga 

synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets längd. Några 

remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera 

av synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma 

utvecklingsarbetet.  

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

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

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

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

• Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och 

sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

• Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

• Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

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

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som 

ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

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

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för 

personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss 

annan heldygnsvård. 
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra 

Götaland 

• Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan 

med bilaga 

• Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

• Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart 

som möjligt skrivas ut 

• Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

• Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar 

kopplat till den regionfinansierade öppenvården 

• Betalningsmodellen kvarstår 

 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 

• Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter 

målgruppen 

• Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt 

för gemensamma ansvarsområden 

• Större fokus på individen och dess behov 

• Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

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

enskilde fyller 24 år  

 

 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
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omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 

 

Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar 

samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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F Ö R S L A G  
A V T A L  

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

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

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 

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

 

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

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

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

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

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

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

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

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

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

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

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

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



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
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

B.3 Parternas ansvar 

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

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

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

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

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

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

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

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

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

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

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

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

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

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

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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



Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 

 
Sida | 3  

 

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

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

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

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

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

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

Genom att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vårdcentralens särskilda ansvar 

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

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

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

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

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

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

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



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

 
Sida | 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö V E R E N S K O M M E L S E  

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

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

 

 Inledning  

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

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

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

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

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

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

personcentrerat förhållningssätt. 

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

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

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

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

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

* L Ä S  M E R  

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

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

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

 

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

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

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

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

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

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

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

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

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

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

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

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

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

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

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

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

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

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  

https://www.vardochinsats.se/
https://kunskapsguiden.se/


Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 6  

 

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. 

 



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 7  

 

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 



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 9  

 

därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

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

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

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

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

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

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

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

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

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

Regionens ansvar  

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

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

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

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

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

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

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

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

Kommunens ansvar 

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

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

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

sjukvårdsavtalet. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

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

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

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

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

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

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

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

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

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

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

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



Del C, Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 
Sida | 4  

 

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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§ 105 Dnr 2022/00053  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
policy för möten och resor 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

översända till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för möten 

och resor, som skickats ut till nämnderna på remiss. Policyn ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategin. Mötes- och resepolicyn ska bidra till 

kommunens arbete för långsiktigt hållbar utveckling även på andra sätt, till 

exempel genom minskade luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och 

bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö. 

Policyn utgår ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer 

2. Gå, cykla eller åk kollektivt 

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten 

Till policyn finns ett antal rutiner kopplade, rutin för tjänsteresor, rutin för 

fordon, rutin för leasingbilar samt rutin för distansarbete. 

Förvaltningens bedömning 

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till policy för möten och resor. 

Det är positivt att policyn är kortfattad och med en tydlig målsättning, men 

utan att bli alltför detaljerad. 

Socialnämnden konstaterar också att en del arbete behöver göras angående 

infrastruktur när det t ex gäller att erbjuda anställda möjlighet att ladda elbil 

under arbetstid. Det är därför bra att policyn inte är tvingande, utan pekar ut 

en riktning framåt. 

Socialnämnden har redan påbörjat ett arbete i linje med policyn genom att se 

över behovet av tjänstebilar samt upprätta en cykelpool, med både elcyklar 

och vanliga cyklar, på Ranliden.   

Finansiering 

Finansieras genom befintlig budget 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-04 

Checklista barnkonventionen 

Klimatstyrande mötes- och resepolicy, förslag 
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Delegationsbeslut om remiss av policy      
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 Socialnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
policy för möten och resor 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och översänder 

det till kommunstyrelsen        

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för möten 

och resor, som skickats ut till nämnderna på remiss. Policyn ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategin. Mötes- och resepolicyn ska bidra till 

kommunens arbete för långsiktigt hållbar utveckling även på andra sätt, till 

exempel genom minskade luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och 

bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö. 

 

Policyn utgår ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer 

2. Gå, cykla eller åk kollektivt 

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten 

Till policyn finns ett antal rutiner kopplade, rutin för tjänsteresor, rutin för 

fordon, rutin för leasingbilar samt rutin för distansarbete. 

Förvaltningens bedömning 

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till policy för möten och resor. 

Det är positivt att policyn är kortfattad och med en tydlig målsättning, men 

utan att bli alltför detaljerad. 

Socialnämnden konstaterar också att en del arbete behöver göras angående 

infrastruktur när det t ex gäller att erbjuda anställda möjlighet att ladda elbil 

under arbetstid. Det är därför bra att poliyn inte är tvingande, utan pekar ut 

en riktning framåt. 

Socialnämnden har redan påbörjat ett arbete i linje med policyn genom att se 

över behovet av tjänstebilar samt upprätta en cykelpool, med både elcyklar 

och vanliga cyklar, på Ranliden.   
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Finansiering 

Finanseras genom befintlig budget   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-04 

Checklista barnkonventionen 

Klimatstyrande mötes- och resepolicy, förslag 

Delegationsbeslut om remiss av policy       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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 Samtliga nämnder 

Policy för möten och resor 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för möten och resor skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 18 maj 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail. 

Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 18 maj 2022. 

Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Målsättning 
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin 

är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala 

tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för 

att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under 

fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö. 

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.  

 

Policyn ska utgå ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.  
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Policyns omfattning och ansvar 
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i 

Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som 

företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas 

av Falköpings kommun. Även resor mellan bostad och arbetsplats ingår i 

denna resepolicy genom förmåner och positiv förstärkning. 

Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs. 

Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i 

introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med 

regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.  

Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötes- 

och resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de 

egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid 

tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.  

Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för 

den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem. 

Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från 

respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler 

och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.  

Följande rutiner gäller tillsammans med mötes- och resepolicyn:  

- Rutiner för tjänsteresor 

- Rutiner för fordon 

- Rutiner för leasingbilar 

- Rutiner för distansarbete 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

11 När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras 

uppdrag. 
2 Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter. 
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Steg 1: Undvika resor genom möten på 
distans 
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar 

våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas 

med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria 

möten. 

Webb- och videomöten  

Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är 

ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer: 

- Rutinmässiga möten med kända kontakter 

- Etablerade samarbeten som fungerar bra  

- Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa 

- Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som 

förstaval. 

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria 

möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar, 

support och utbildning.  

Distansarbete  

Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga 

personalgrupper och verksamheter.  

 

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten 
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och 

planerat som möjligt. Alla resor ska vara fossilbränslefria. 

Val av färdmedel vid tjänsteresa  

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att 

göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie 

arbetsplatsen.  

Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i 

första hand cykla, gå eller resa kollektivt. 

Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första 

hand resa med kollektivtrafik.  

Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där 

kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas. Dessa resor ska vara 

fossilbränslefria och genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i 

tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.  
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Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå 

genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till 

kommunens klimatväxlingssystem. 

Ruttplanering och effektivitet 

Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste 

ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa 

verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda 

kilometer.  

Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att 

minimera antalet leveranser. 

Klimatväxling 

Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen 

från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.  

Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor 

som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i 

åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan. 

Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska 

sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det 

mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. 

Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 

klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen. 

 

Riktlinjer: Detta gäller för olika färdmedel 
Tjänsteresor med cykel  

I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren 

tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska 

kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.  

Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas. 

Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick 

och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan 

förekomma vintertid. 

Tjänsteresor med kollektivtrafik 

Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör 

kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ. 
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Tjänsteresor med bil  

När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras 

med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar, 

kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).  

Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som är öppna för kommunens bolag 

och anställda som bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska 

vara lättillgängligt för den anställde.   

Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt. 

Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna 

säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra 

omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är 

närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när 

reseersättning kan betalas ut.  

 

Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon 
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. 

Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer, 

exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för 

medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta 

data och mäta efterlevnad och förbättringar. 

Cykelpool 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är 

möjligt att boka för kortare tjänsteresor.  

 

Miljökrav på arbetsgivarens bilar  

Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra 

miljöprestanda. Fordonspolicyn innehåller specifika krav på miljö- och 

trafiksäkerhet.  

Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav 

som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.  

Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon. 
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Uppmuntran: Hållbara resor till och från 
arbetet 
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet  

Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att 

resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel. 

Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i 

uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet. 

Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering 

med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha 

och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.  

Parkering av privatägd bil  

Laddstolpar ska helst vara tillgängliga för att möjliggöra laddning av elbil 

på arbetstid.  

Uppföljning  
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på 

kommunövergripande nivå.  

Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och sammanställa 

en utvärdering av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats 

utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och policy verksamhets 

redovisning. Varje förvaltning ska analysera sina resor och transporter för 

ständiga förbättringar. Statistik och analys ska ingå i den årliga 

uppföljningen av klimatstrategin.  

Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna 

medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller 

driftåtgärder internt i organisationen. 

Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och 

effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn. 

Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av 

andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp. 
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§ 106 Dnr 2022/00072  

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss: Åtgärder för en 
jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att anta nedanstående yttrande som sitt 

eget och översända det till Justitiedepartementet.       

Sammanfattning 

Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag till lagrådsremiss kring hur 

fördelning av boende för vissa skyddsbehövande ska ske jämnare över 

landet. 

Efter förra flyktingkrisen 2015 och åren dess för innan har bedömningen 

gjort att det i samband med nuvarande flyktingkris med skyddsbehövande 

från Ukraina behöver ske en jämnare fördelning av skyddsbehövande över 

landet.  

Justitiedepartementet har därför tagit fram en lagrådsremiss om hur 

flyktingar som får skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv kan fördelas mellan 

landets kommuner på ett sätt så att alla kommuner tar ett ansvar för 

situationen och att inte vissa kommuner får an oproportionerligt stor andel 

flyktingar, på det sätt som det blivit när Migrationsverket upphandlat 

boenden. 

Lagrådsremissen innebär i huvudsak att upphandlade anläggningsboenden 

ersätts av boendelösningar i kommunerna. Lagändringen föreslås träda i 

kraft 2022-07-01. Remissen innebär att både lagen om mottagande av 

asylsökande, LMA, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ändras så att de 

gäller från det att den enskilde ansöker om skydd. Det tar bort glappet som 

kan uppstå mellan ansökan och beslut om tillfälligt skydd.  

Migrationsverket får enligt förslaget, samtidigt som myndigheten behåller 

huvudansvaret för mottagandet, anvisa en kommun att ordna boende för 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Kommunerna ges 

behörighet att anordna boenden för dessa personer. Regeringen ska besluta i 

förordning om antalet som kan anvisas en kommun, prioritering vid 

anvisningar, fördelning av anvisningar, inom vilken tid kommunen ska ordna 

boende samt ersättning till kommuner för boendeuppdraget.      

Bakgrund 

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på 

flykt i Europa. Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor 

den 4 mars 2022 fattades ett beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. 

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftet är att det ska finnas ett 
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regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från 

tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att skyddsbehövande 

från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år, med 

möjlig förlängning i ytterligare två år.  

Vid tidigare flyktingströmmar har Migrationsverket i stor omfattning använt 

sig av upphandlade anläggningsboenden. Det har inneburit att vissa 

kommuner, där det funnits bostäder att tillgå, har tagit ett mycket stort ansvar 

för mottagandet av flyktingar. Det finns därför ett behov av att skapa ett 

system för en jämnare fördelning av flyktingar över landet. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ser positivt på att staten tar ansvar för en jämnare fördelning 

av flyktingar i samband med den pågående flyktingkrisen från Ukraina 

jämfört med tidigare situation. Det är dock viktigt att det tydliggörs att 

staten, genom Migrationsverket, fortsatt har huvudansvaret för mottagande 

av flyktingar och asylsökande. 

Boendeuppdraget till kommunerna innebär att 2 § LMA utvidgas så att 

kommunerna ges befogenhet att anordna boende till utlänningar med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd. Tillägg görs så att vad som sägs om förläggningar i LMA även gäller 

sådana boenden. Det innebär att personer med tillfälligt skydd ska anses som 

boende i anläggningsboende, trots att boendet anordnats av en kommun. 

Några särskilda krav på typ av boende framgår inte. Det är upp till 

kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt fall. 

Skyldigheten kan dock inte fullgöras genom placering i en annan kommun. 

Här ser förvaltningen ett behov av att lägsta nivå för standard på boende 

klargörs, liksom vilket stöd enskilda kan förvänta sig under tiden på boendet.  

Föreskrifterna kan komma att innehålla en prioritering som innebär att 

utlänningar som bor i anläggningsboende ska prioriteras framför de med eget 

boende vid anvisning i en kommun. Förvaltningen gör här bedömningen att 

det är viktigt att barnperspektivet får styra och att boende i bristfälliga egna 

boende i kommunen får företräda framför boende på anläggningsboenden 

från andra platser, så att barn inte bryts upp från sin miljö och kan fullgöra 

sin skolgång utan onödiga avbrott. 

Förvaltningen ser också ett stort behov av att kommunerna 

planeringsförutsättningar klargörs och att kommunen kan få ersättning för att 

anskaffa, utrusta, driva och avveckla boendeplatser, inte enbart ersättning 

under den tid en boendeplats är belagd.  

Förvaltningen saknar också uppgifter om vad som förväntas av kommunen 

gällande praktiskt stöd, språkundervisning och sysselsättning under tiden i 

anläggningsboendet.  

Enligt lagförslaget ska kommuner som har anvisats att ordna boende för 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ha rätt till statlig 
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ersättning för sina kostnader. Regler om detta ska ges i förordning. 

Bedömningen i lagförslaget är att ersättning bör lämnas i form av 

schablonbelopp som avser att täcka de genomsnittliga kostnaderna som 

kommunerna får för att ordna boende. Här gör förvaltningen bedömningen 

att kostnader som överstiger schablonbelopp bör ersättas med faktiska 

kostnader. En förutsättning är dock att kostnaderna är skäliga och att de kan 

styrkas. 

Det är också viktigt att Migrationsverket, som har ansvaret, är den som står 

för den ekonomiska risken, så att inte det vältras över på kommunerna som 

riskerar att står för kostnaden för boendeplatser som inte utnyttjas. 

Ersättningen bör därför utgå ifrån antalet erbjudna platser, inte mottagna 

personer. 

Ansvaret för boendeplatser för personer med särskilda behov, t ex behov av 

särskilt anpassat boende, bör också klargöras och om kommunerna ska 

tillhandahålla dessa platser bör de få ersättning för sina faktiska kostnader. 

Kommunen behöver också få ersättning för andra insatser, t ex insatser enligt 

LSS, LVU, LVM mm. 

Förvaltningen ser också att det är viktigt att systemet för anvisningar 

utformas så att det minskar antalet flyttar för de enskilda personerna, för att 

säkerställa att barn kan gå kvar i skolan och för att säkerställa 

barnperspektivet. Att det finns en stabilitet i systemet gynnar såväl 

kommunerna som de enskilda personerna som kommer att bli anvisade 

boendeplatser i kommunerna.  

Finansiering 

Av förslaget till lagrådsremiss framgår att kommunerna ska ersättas för sina 

kostnader. Eftersom förordningarna kring detta inte är klara är det omöjligt 

att i dagsläget bedöma vilka ekonomiska konsekvenser lagförslagen får för 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-19  

Utkast till lagrådsremiss 

Remisslista      
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Yttrande över Utkast till lagrådsremiss: Åtgärder för en 
jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

översända det till Justitiedepartementet        

Sammanfattning  

Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag till lagrådsremiss kring hur 

fördelning av boende för vissa skyddsbehövande ska ske jämnare över 

landet. 

Efter förra flyktingkrisen 2015 och åren dess för innan har bedömningen 

gjort att det i samband med nuvarande flyktingkris med skyddsbehövande 

från Ukraina behöver ske en jämnare fördelning av skyddsbehövande över 

landet.  

Justitiedepartementet har därför tagit fram en lagrådsremiss om hur 

flyktingar som får skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv kan fördelas mellan 

landets kommuner på ett sätt så att alla kommuner tar ett ansvar för 

situationen och att inte vissa kommuner får an oproportionerligt stor andel 

flyktingar, på det sätt som det blivit när Migrationsverket upphandlat 

boenden. 

Lagrådsremissen innebär i huvudsak att upphandlade anläggningsboenden 

ersätts av boendelösningar i kommunerna. Lagändringen föreslås träda i 

kraft 2022-07-01. Remissen innebär att både lagen om mottagande av 

asylsökande, LMA, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ändras så att de 

gäller från det att den enskilde ansöker om skydd. Det tar bort glappet som 

kan uppstå mellan ansökan och beslut om tillfälligt skydd.  

Migrationsverket får enligt förslaget, samtidigt som myndigheten behåller 

huvudansvaret för mottagandet, anvisa en kommun att ordna boende för 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Kommunerna ges 

behörighet att anordna boenden för dessa personer. Regeringen ska besluta i 

förordning om antalet som kan anvisas en kommun, prioritering vid 
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anvisningar, fördelning av anvisningar, inom vilken tid kommunen ska ordna 

boende samt ersättning till kommuner för boendeuppdraget.      

Bakgrund 

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på 

flykt i Europa. Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor 

den 4 mars 2022 fattades ett beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. 

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftet är att det ska finnas ett 

regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från 

tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att skyddsbehövande 

från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år, med 

möjlig förlängning i ytterligare två år.  

Vid tidigare flyktingströmmar har Migrationsverket i stor omfattning använt 

sig av upphandlade anläggningsboenden. Det har inneburit att vissa 

kommuner, där det funnits bostäder att tillgå, har tagit ett mycket stort ansvar 

för mottagandet av flyktingar. Det finns därför ett behov av att skapa ett 

system för en jämnare fördelning av flyktingar över landet. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ser positivt på att staten tar ansvar för en jämnare fördelning 

av flyktingar i samband med den pågående flyktingkrisen från Ukraina 

jämfört med tidigare situation. Det är dock viktigt att det tydliggörs att 

staten, genom Migrationsverket, fortsatt har huvudansvaret för mottagande 

av flyktingar och asylsökande. 

Boendeuppdraget till kommunerna innebär att 2 § LMA utvidgas så att 

kommunerna ges befogenhet att anordna boende till utlänningar med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd. Tillägg görs så att vad som sägs om förläggningar i LMA även gäller 

sådana boenden. Det innebär att personer med tillfälligt skydd ska anses som 

boende i anläggningsboende, trots att boendet anordnats av en kommun. 

Några särskilda krav på typ av boende framgår inte. Det är upp till 

kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt fall. 

Skyldigheten kan dock inte fullgöras genom placering i en annan kommun. 

Här ser förvaltningen ett behov av att lägsta nivå för standard på boende 

klargörs, liksom vilket stöd enskilda kan förvänta sig under tiden på boendet.  

Föreskrifterna kan komma att innehålla en prioritering som innebär att 

utlänningar som bor i anläggningsboende ska prioriteras framför de med eget 

boende vid anvisning i en kommun. Förvaltningen gör här bedömningen att 

det är viktigt att barnperspektivet får styra och att boende i bristfälliga egna 

boende i kommunen får företräda framför boende på anläggningsboenden 

från andra platser, så att barn inte bryts upp från sin miljö och kan fullgöra 

sin skolgång utan onödiga avbrott. 

Förvaltningen ser också ett stort behov av att kommunerna 

planeringsförutsättningar klargörs och att kommunen kan få ersättning för att 

anskaffa, utrusta, driva och avveckla boendeplatser, inte enbart ersättning 

under den tid en boendeplats är belagd.  

Förvaltningen saknar också uppgifter om vad som förväntas av kommunen 

gällande praktiskt stöd, språkundervisning och sysselsättning under tiden i 

anläggningsboendet.  
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Enligt lagförslaget ska kommuner som har anvisats att ordna boende för 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ha rätt till statlig 

ersättning för sina kostnader. Regler om detta ska ges i förordning. 

Bedömningen i lagförslaget är att ersättning bör lämnas i form av 

schablonbelopp som avser att täcka de genomsnittliga kostnaderna som 

kommunerna får för att ordna boende. Här gör förvaltningen bedömningen 

att kostnader som överstiger schablonbelopp bör ersättas med faktiska 

kostnader. En förutsättning är dock att kostnaderna är skäliga och att de kan 

styrkas. 

Det är också viktigt att Migrationsverket, som har ansvaret, är den som står 

för den ekonomiska risken, så att inte det vältras över på kommunerna som 

riskerar att står för kostnaden för boendeplatser som inte utnyttjas. 

Ersättningen bör därför utgå ifrån antalet erbjudna platser, inte mottagna 

personer. 

Ansvaret för boendeplatser för personer med särskilda behov, t ex behov av 

särskilt anpassat boende, bör också klargöras och om kommunerna ska 

tillhandahålla dessa platser bör de få ersättning för sina faktiska kostnader. 

Kommunen behöver också få ersättning för andra insatser, t ex insatser enligt 

LSS, LVU, LVM mm 

Förvaltningen ser också att det är viktigt att systemet för anvisningar 

utformas så att det minskar antalet flyttar för de enskilda personerna, för att 

säkerställa att barn kan gå kvar i skolan och för att säkerställa 

barnperspektivet. Att det finns en stabilitet i systemet gynnar såväl 

kommunerna som de enskilda personerna som kommer att bli anvisade 

boendeplatser i kommunerna.  

Finansiering 

Av förslaget till lagrådsremiss framgår att kommunerna ska ersättas för sina 

kostnader. Eftersom förordningarna kring detta inte är klara är det omöjligt 

att i dagsläget bedöma vilka ekonomiska konsekvenser lagförslagen får för 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Utkast till lagrådsremiss 

Remisslista      

Beslutet ska skickas till 

Justitiedepartementet 
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      Utkast till lagrådsremiss 

 
 

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende 

för vissa skyddsbehövande 

 

 

 

 

Stockholm Klicka här för att ange datum. 

 

Klicka här för att ange namnunderskrift1. 

 Klicka här för att ange namnunderskrift2. 

 (Justitiedepartementet) 

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare 

fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som 

kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.  

Det föreslås att 

• lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då 

utlänningen ansöker om tillfälligt skydd.  

• Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller 

huvudansvaret för mottagandet, få anvisa en kommun att ordna 

boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.  

• Kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa 

personer. 

Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa 

ersättningar kommer, liksom bl.a. fördelningen av anvisningar, att regleras 

i förordning. Med anledning av det föreslås lagen kompletteras med ett 

bemyndigande. 

Slutligen föreslås att även bestämmelserna i lagen (2008:344) om hälso- 

och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då 

utlänningen ansöker om tillfälligt skydd. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
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1 Lagtext 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. 

dels att 1, 2, 3 och 22 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 23 § ska lyda ”Statlig ersättning samt 

bemyndigande”, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 23 a §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 §1 

I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till 

utlänningar som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen 

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 

2. har beviljats uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd med stöd av bestämmelserna 

i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är 

folkbokförda här i landet, eller 

2. har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd med stöd av 

bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 

eller 6 § utlänningslagen och som 

inte är folkbokförda här i landet, 

eller 

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl 

medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. 

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt 

till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. 

 

2 §2 

Migrationsverket skall ha 

huvudansvaret för mottagandet av 

utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2 och för detta 

ändamål driva förläggningar. 

Migrationsverket får uppdra åt 

andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden 

för ensamkommande barn som 

omfattas av 1 § första stycket 1 och 

2. Vad som sägs om förläggningar i 

Migrationsverket ska ha 

huvudansvaret för mottagandet av 

utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2 och för detta 

ändamål driva förläggningar. 

Migrationsverket får uppdra åt 

andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden 

för ensamkommande barn som 

omfattas av 1 § första stycket 1 och 

2. Det som sägs om förläggningar i 

 

1 Senaste lydelse 2021:769. 
2 Senaste lydelse 2006:177. 
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      14 och 15 §§ skall gälla även 

sådana boenden. 

 

14 och 15 §§ ska gälla även sådana 

boenden. 

En kommun får också anordna 

boenden för övriga utlänningar 

som avses i 1 § första stycket 2. Det 

som sägs om förläggningar i denna 

lag ska gälla även sådana boenden. 

3 §3 

Utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 1 och 2 ska av 

Migrationsverket erbjudas plats på 

en förläggning. 

 

 

 

Utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 1 och 2 ska av 

Migrationsverket erbjudas plats på 

en förläggning. För utlänningar 

som avses i 1 § första stycket 2 får 

Migrationsverket även anvisa en 

kommun som ska ordna boendet.  

Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en 

kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en 

kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som 

avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får 

placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om 

1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, 

2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga 

om barn med motsvarande vårdbehov, eller 

3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl. 

 

22 §4 

Migrationsverkets eller social-

nämndens beslut enligt denna lag 

får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Migrations-

verkets beslut om anvisning av 

ensamkommande barn får dock inte 

överklagas. 

Migrationsverkets eller social-

nämndens beslut enligt denna lag 

får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Migrations-

verkets beslut om anvisning av 

ensamkommande barn eller 

anvisning av en kommun för 

boende för utlänningar som avses i 

1 § första stycket 2 får dock inte 

överklagas. 

Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom 

vars domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades. 

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
  

 

3 Senaste lydelse 2018:346. 
4 Senaste lydelse 2013:755. 
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 Statlig ersättning och 

bemyndigande 

 

23 a § 

Regeringen får i fråga om 

utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 2 som inte är 

ensamkommande barn meddela 

föreskrifter om 

1. det antal utlänningar för vilka 

det under ett visst år finns ett behov 

av att anvisa en kommun för 

boende,  

2. prioriteringen vid anvisningar, 

3. fördelningen av anvisningar 

mellan kommuner, och 

4. inom vilken tid en kommun ska 

ordna boende. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.



  

  

7 

      1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:344) 

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 

asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

4 §1 

Denna lag omfattar utlänningar som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen 

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och som inte är 

folkbokförda här i landet, 

2. har beviljats uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd med stöd av bestämmelserna 

i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är 

folkbokförda här i landet, 

2. har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd med stöd av 

bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 

eller 6 § utlänningslagen och som 

inte är folkbokförda här i landet, 

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte 

har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 

15 eller 15 d § utlänningslagen. 

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen 

även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det 

gäller dock inte en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan 

verkställas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 

1 Senaste lydelse 2021:772. 
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2 Ärendet 

Den 4 mars 2022 fattade Europeiska unionens råd ett genomförandebeslut 

genom vilket rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om 

miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av 

fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan 

medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna 

av detta, det så kallade massflyktsdirektivet, bestämmelser började att 

gälla. 

I takt med att ett stort antal skyddsbehövande sökt sig till Sverige har ett 

behov uppkommit av att lösa boendet för personer med uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd och möjliggöra för kommunerna att i större 

utsträckning bistå Migrationsverket i arbetet när det gäller att ordna 

boende. 

Mot den bakgrunden har det inom Regeringskansliet 

(Justitiedepartementet) upprättats ett utkast till lagrådsremiss som 

innehåller förslag som ger kommunerna större möjlighet att bistå 

Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

3 Bakgrund 

3.1 EU:s massflyktsdirektiv 

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är 

på flykt i Europa. Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes 

frågor den 4 mars 2022 fattades ett beslut om att aktivera 

massflyktsdirektivet (rådets genomförandebeslut [EU] 2022/382 av den 

4 mars 2022 om fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av 

fördrivna personer från Ukraina i den mening som avses i artikel 5 i 

direktiv 2001/55/EG, med följden att tillfälligt skydd införs).  

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftet är att det ska finnas ett 

regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer 

från tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att 

skyddsbehövande från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt 

uppehållstillstånd i EU i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare 

två år. 

3.2 Allmänt om Sveriges genomförande av 

massflyktsdirektivet 

Massflyktsdirektivet har genomförts i svensk rätt (se Uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd vid massflykt, prop. 2001/02:185). Genomförandet 

innebär bl.a. att de fördrivna personerna beviljas uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd under den tid det tillfälliga skyddet gäller enligt rådets 
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      beslut. För att en person ska få vägras tillfälligt skydd ska samma grunder 

gälla som när flyktingar får vägras asyl.  

De personer som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och 

som kan antas komma att vistas här under kortare tid än tre år ska som 

huvudregel inte folkbokföras.  

Regeringen uttalade bl.a. följande om bedömningen i fråga om 

folkbokföring. Det skyddsbehov som tillgodoses genom att bevilja 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är, som framgår av begreppet, av 

tillfällig natur. Tanken är att de som beviljas skydd ska återvända hem så 

snart den akuta situationen i hemlandet är över. Utgångspunkten är att den 

berörda gruppen inte kommer att stanna permanent i Sverige, varför denna 

grupp rimligtvis inte heller fullt ut bör omfattas av alla de sociala 

rättigheter som normalt tillkommer personer som bor här (prop. 

2001/02:185 s. 86). 

Från den tid då anökan om tillfälligt skydd beviljats ska utlänningen, 

under förutsättning att folkbokföring inte skett, erhålla förmåner enligt 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl.. Vidare har barn samma rätt till 

hälso- och sjukvård samt tandvård och utbildning som barn som är bosatta 

i Sverige. Vuxna har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma 

villkor som asylsökande. Detta framgår av lagen (2008:344) om hälso- och 

sjukvård åt asylsökande m.fl. Vuxna beviljas även arbetstillstånd. 

Om uppehållstillståndet förlängs kan personen komma att folkbokföras. 

Samma förmåner gäller då för utlänningen som för andra folkbokförda. 

4 Gällande rätt 

4.1 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

Bestämmelser om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet finns i 21 

kap. utlänningslagen (2005:716). Enligt 2 § ska en utlänning som omfattas 

av ett beslut om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och som i 

enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige ges ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd, s.k. uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd.  

Om ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har getts till en person, 

får ett sådant tillstånd enligt 4 § första stycket också ges till den som är gift 

eller sambo med den person som beviljats tillstånd samt till en utlänning 

som är ogift och som är barn antingen till den som beviljats tillstånd eller 

till den person som den som beviljats tillstånd är gift eller sambo med. 

Att en utlänning har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

hindrar enligt 5 § första stycket inte att en ansökan om uppehållstillstånd 

som flykting enligt 4 kap. 1 § prövas. Detsamma gäller för ansökan om 

flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § och en ansökan om resedokument 

enligt 4 kap. 4 §.  

Ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får enligt 6 § inte gälla under 

längre tid än den tid som beslutats av Europeiska unionens råd. Om ett 

program för att förbereda att utlänningen återvänder självmant har inletts 

när ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd upphör, får tillståndet 
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förlängas högst två år för en person som deltar i programmet. Detta 

tillstånd kallas uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd. 

En utlänning som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska 

enligt 7 § också ges arbetstillstånd för den tid som uppehållstillståndet 

gäller. 

4.2 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

4.2.1 Allmänt 

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. innehåller bestämmelser om 

sysselsättning för och bistånd till bl.a. utlänningar som 

har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § 

eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen 

(asylsökande). Bestämmelserna tillämpas också på personer som har 

beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd 

efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är folkbokförda i Sverige. 

Enligt 2 § LMA har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av 

denna grupp och ska för detta ändamål driva förläggningar, så kallade 

anläggningsboenden. Migrationsverket kan även uppdra åt andra att driva 

förläggningar.  

Migrationsverket ska enligt 3 § första stycket erbjuda asylsökande och 

personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, med 

undantag för ensamkommande barn, plats på en förläggning. En utlänning 

som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå 

registreras vid en sådan enligt 3 a § första stycket. 

Migrationsverket ansvarar för bistånd till asylsökande och personer som 

beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, oberoende av om de 

vistas på en förläggning eller bor på egen hand.  

Asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd har enligt 13 § möjlighet att få bistånd i form av logi, 

dagersättning och bistånd för angelägna behov (särskilt bidrag). Vidare 

kan den som ordnar bostad på egen hand i särskilda fall få ett bidrag till 

bostadskostnaden (bostadsersättning) enligt 16 §. Den som omfattas av 

lagen har enligt 1 § andra stycket inte rätt till förmåner av motsvarande 

karaktär enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

För ensamkommande barn ska Migrationsverket, enligt 3 § andra 

stycket, i stället för att erbjuda plats på ett anläggningsboende anvisa en 

kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket har anvisat en 

kommun ska barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses 

i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen. En kommun får enligt 2 § andra stycket 

anordna boenden för ensamkommande barn.  

4.2.2 Särskilt om personer med tillfälligt skydd 

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. gäller för personer som har 

beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd 

efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. Till skillnad 
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      från vad som gäller för asylsökande, omfattas denna grupp alltså av lagen 

även efter den tidpunkt då uppehållstillstånd beviljas. Lagen upphör att 

gälla för dessa personer först om de blir folkbokförda. Enligt 4 § andra 

stycket folkbokföringslagen (1991:481) ska personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte folkbokföras, om personen kan 

antas komma att vistas i landet med stöd av det beviljade tillståndet under 

kortare tid än tre år. Det betyder att personer med uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av 

asylsökande m.fl. under hela tiden de har ett sådant uppehållstillstånd, i 

upp till tre år.  

Det är Migrationsverket som har det huvudsakliga ansvaret för insatser 

enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Med det följer bl.a. att 

Migrationsverket, enligt 3 § första stycket, ska erbjuda personerna plats på 

en förläggning.  En kommun ska dock enligt 3  a § tredje stycket lämna 

bistånd enligt den lagen till personer med uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd om de vistas i kommunen och om biståndet behövs till dess att 

Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. 

Migrationsverket har, enligt 3 § andra stycket, inte möjlighet att anvisa en 

kommun som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd till en kommun, med undantag för ensamkommande barn.  

4.3 Bosättningslagen  

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning (bosättningslagen) innehåller bestämmelser om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en 

kommun. Lagen gäller enligt 2 § en nyanländ som har beviljats ett 

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har 

beviljats enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 §, 12 kap. 18 §, eller 21 eller 22 kap. 

utlänningslagen. Enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen) ska endast 

nyanlända som vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och 

kvotflyktingar omfattas av anvisning. 

Personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd kommer 

som huvudregel inte att anses bosatta här och därmed inte bli folkbokförda. 

De kan följaktligen inte omfattas av anvisning till en kommun för 

bosättning enligt bosättningslagen.  

4.4 Den kommunala självstyrelsen och 

kommunernas befogenheter 

Bestämmelser av betydelse för den kommunala självstyrelsen finns på 

flera ställen i regeringsformen (RF). I 1 kap. 1 § RF anges att den svenska 

folkstyrelsen förverkligas bland annat  genom kommunal självstyrelse. 

Enligt 1 kap. 7 § RF finns det i riket kommuner på lokal och regional nivå. 

I 14 kap. 2 § regeringsformen anges att kommunerna sköter lokala och 

regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 

självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På 
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samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som 

bestäms i lag. Bestämmelsen tar sikte på både kommuner och regioner. 

Någon reglering av vilka uppgifter som kommunerna har finns inte i 

regeringsformen. I 8 kap. 2 § första stycket 3 anges dock att föreskrifter 

om grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer, för 

den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt 

och deras åligganden ska bestämmas i lag, det vill säga av riksdagen. 

Riksdagen har dock enligt 3 § i samma kapitel möjlighet att, med vissa 

undantag, bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § första 

stycket 3. 

Kommunallagen (2017:725), KL, reglerar bl.a. kommunernas 

angelägenheter och grundläggande befogenheter. I lagen finns 

bestämmelser om kommuners organisation och beslutsfattande. Lagen 

utgör genom dessa regler grunden för förverkligandet av den kommunala 

självstyrelsen enligt regeringsformen. Bestämmelser om vilka uppgifter 

kommunerna har finns också i andra lagar, exempelvis i socialtjänstlagen 

och skollagen (2010:800). 

Enligt 2 kap. 1 § KL får kommuner och regioner själva ha hand om 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 

eller regionens område eller deras medlemmar. En första förutsättning för 

att en åtgärd ska omfattas av en kommuns allmänna kompetens är att den 

har anknytning till kommunens medlemmar eller till dess område. 

Kommunmedlem är enligt 1 kap. 5 § KL den som är folkbokförd i 

kommunen, den som äger fast egendom i kommunen eller den som ska 

betala kommunal skatt där. Medlem av en kommun är också en 

medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater 

(unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 

stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. 

Enligt 2 kap. 2 § KL får kommuner och regioner inte ha hand om sådana 

angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller 

någon annan ska ha hand om.   

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1999 ref 67 uttalat att även om 

ordalydelsen av 2 kap. 1 § KL kan tyckas hindra kommuner från att 

engagera sig ekonomiskt i verksamhet som ska hanteras av annan, har 

rättstillämpningen inte alltid gett bestämmelsen en sådan innebörd. 

Exempelvis har huvudregeln frångåtts när den planerade åtgärden ansetts 

vara av stort allmänt intresse för kommunen.  

Regeringen har bedömt att kommunerna måste ges en behörighet i lag 

för att anordna boenden för ensamkommande barn, eftersom det enligt 2 § 

LMA framgår att Migrationsverket, dvs. staten, har huvudansvaret för 

mottagande och boende för de personer som omfattas av lagen samt att 

dessa personer har en svag anknytning till kommunens område, en 

anknytning som uppkommer först efter det att personen anvisats till 

kommunen (jfr prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn s. 

44 f.). Riksdagen har inte invänt mot regeringens bedömning. 

I 14 kap. 3 § RF behandlas inskränkningar i den kommunala 

självstyrelsen. Bestämmelsen innebär att en regelmässig prövning av de 

kommunala självstyrelseintressena ska göras under lagstiftningsprocessen 

med tillämpning av en proportionalitetsprincip. Enligt bestämmelsen bör 

inskränkningar i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett dem. 



  

  

13 

      4.5 Reglering av fördelning för mottagande och 

ersättning 

4.5.1 Fördelning 

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

För ensamkommande barn ska Migrationsverket, som anges ovan, enligt 

3 § andra stycket LMA anvisa en kommun som ska ordna boendet. Detta 

gäller för samtliga ensamkommande barn. Sedan den 1 april 2016 har 

regeringen genom olika uppdrag styrt hur fördelningen mellan kommuner 

ska gå till i syfte att mottagandet av ensamkommande barn ska bli jämnare 

fördelat mellan landets kommuner.  Sedan 2018 regleras förutsättningarna 

för fördelningen i Migrationsverkets och länsstyrelsernas regleringsbrev, 

där det bl.a. anges att Migrationsverket ska utarbeta anvisningsandelar 

som ska användas för fördelning av ensamkommande barn som omfattas 

av anvisningar till kommunerna. Anvisningsandelarna ska ge en jämn 

fördelning och ta hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare 

mottagande av asylsökande, nyanlända samt mottagande av 

ensamkommande barn och unga. Det finns en möjlighet att omfördela 

andelar mellan kommunerna. Länsstyrelserna har i uppdrag att delta i 

genomförandet av Migrationsverkets uppdrag. Uppdraget ska genomföras 

efter inhämtande och beaktande av synpunkter från länsstyrelserna och 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fastställda andelar, där andelar 

som har omfördelats specificeras, ska redovisas till Regeringskansliet. 

En kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning av ensam-

kommande barn. 

Bosättningslagen 

Enligt 7 § bosättningslagen ska det vid fördelningen av anvisningar mellan 

kommuner tas hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, 

befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och 

ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i 

kommunen. 

Bosättningsförordningen innehåller närmare bestämmelser om 

mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare som omfattas av 

bosättningslagen. Enligt 2 § ska Migrationsverket beräkna hur många 

nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande 

kalenderåret (mottagandebehov) och en ny beräkning ska göras när det 

finns skäl för det.  

Det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner 

under ett visst kalenderår samt fördelningen på länsnivå framgår av 

förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner. 

Migrationsverket ska enligt uppdrag i regleringsbrev föreslå det antal 

nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och 

fördelningen på länsnivå (länstal). I uppdraget ingår att analysera och vid 

behov justera beräkningen som ligger till grund för fördelningen. 

Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har i uppdrag att delta i 

genomförandet av Migrationsverkets uppdrag. Synpunkter från Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) ska även inhämtas och beaktas.  
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Länsstyrelsen ska enligt 5 § bosättningsförordningen på grundval av 

länstalen besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet 

nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår 

(kommuntal). Vid beslut om kommuntal får, enligt 6 §, kommunernas 

förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas utöver de kriterier som 

anges i bosättningslagen.  Av 7 § bosättningsförordningen framgår att 

kommuntalen också får revideras under innevarande kalenderår efter 

överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande 

kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir 

lägre än länstalet. Kommuntalen beslutas i förväg för ett kalenderår i taget. 

Migrationsverket får enligt 8 § bosättningsförordningen inom ramen för 

kommuntalen besluta om anvisning i enskilda fall enligt 5 § 

bosättningslagen. 

Kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot en nyanländ för 

bosättning i kommunen får inte överklagas. 

4.5.2 Ersättning 

Staten har det huvudsakliga ansvaret för mottagande av asylsökande m.fl. 

och utgångspunkten är att staten ska ersätta kommunerna (och regionerna) 

för de kostnader som de har för insatser som de är skyldiga att 

tillhandahålla. En kommun som har lämnat bistånd enligt lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. har enligt 23 § LMA rätt till ersättning 

från staten för biståndet. Kommunerna får bl.a. ersättning för mottagandet 

av ensamkommande barn enligt förordningen (2017:193) om statlig 

ersättning för asylsökande m.fl. Ersättningssystemet är uppdelat i flera 

olika delar för att dels täcka in kostnader för den beredskap som 

kommunerna måste ha, dels kostnader för de barn som faktiskt tas emot i 

kommunerna. Förordningen ger också kommunerna rätt till ersättning för 

det bistånd som den har betalat ut enligt 3 a § tredje stycket LMA, dvs. 

bistånd till personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

och som vistas i kommunen, men där Migrationsverket ännu inte tagit över 

ansvaret för att bistånd lämnas. Kommuner och regioner får också 

ersättning för utbildningskostnader och kostnader för hälso- och sjukvård.  

5 Överväganden och förslag 

5.1 Det behövs regler om anvisning av en kommun 

för boende med anledning av 

massflyktsdirektivet 

Bedömning: Det finns ett behov av att åstadkomma en så jämn 

fördelning som möjligt mellan landets kommuner för boende avseende 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. För detta behöver 

kommunerna få utökade befogenheter att bistå Migrationsverket i 
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      arbetet med att ordna boende. Dessutom behöver Migrationsverket stöd 

i lag för att kunna anvisa en kommun för boende. 
 

Skälen för bedömningen: Sverige behöver ha beredskap för att ta emot 

ett mycket stort antal skyddsbehövande med anledning av att EU har 

aktiverat massflyktsdirektivet till följd av Rysslands invasion av Ukraina. 

Dessa personer får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 21 kap. 

utlänningslagen och omfattas av regleringen enligt lagen om mottagande 

av asylsökande m.fl., vilket innebär att Migrationsverket ansvarar för 

mottagande av och bistånd till dem. Det betyder bl.a. att Migrationsverket 

ska erbjuda personerna plats i anläggningsboende. Eftersom personer med 

tillfälligt skydd normalt inte blir folkbokförda i Sverige, kvarstår oftast 

Migrationsverkets ansvar för bl.a. boende för denna grupp under hela den 

tid de vistas i Sverige med ett sådant tillstånd. 

Migrationsverket står inför en mycket stor utmaning i den uppkomna 

situationen med tusentals personer som är i behov av boende. De platser i 

anläggningsboende som Migrationsverket ordnar för dessa personer 

kommer inte att frigöras kontinuerligt, eftersom den som har beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte omfattas av möjligheten till 

anvisning till en kommun enligt bosättningslagen i samband med beslutet 

om uppehållstillstånd, vilket är fallet för asylsökande som bor i 

Migrationsverkets anläggningsboenden och beviljas uppehållstillstånd på 

någon annan grund. Migrationsverket har inte kapacitet att ordna boende 

för ett så stort antal människor på kort tid. Situationen är inte heller av 

kortvarigt slag, utan riskerar att pågå under relativt lång tid.  

Det finns också skäl att dra lärdomar av utvecklingen under 

flyktingsituationen 2015, då vissa kommuner fick ta ett mycket stort 

ansvar. Det var t.ex. fråga om kommuner som var första 

ankomstdestination, kommuner där Migrationsverket anskaffade stora 

anläggningsboenden eller kommuner där det redan bodde 

familjemedlemmar, släkt eller vänner till asylsökande. (Mer information 

om lärdomar av den tidigare flyktingsituationen finns i bl.a. SOU 

2017:12). Behovet av att kunna styra boendet för personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd för att det ska bli så jämnt fördelat 

som möjligt mellan kommunerna är således påtagligt. Utan en sådan 

styrning, finns det risk för att vissa kommuner blir mer belastade än andra 

när det gäller att ställa om delar av sin verksamhet. En ojämn fördelning 

mellan kommunerna innebär också en ökad risk för socialt utanförskap 

och segregation, när många personer med samma bakgrund och behov 

under kort tid kommer till samma områden. 

Eftersom åtgärder enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. är 

en statlig angelägenhet, har kommunerna med ett par undantag som 

redovisats ovan inte befogenhet att anordna boende för dem som omfattas 

av lagens tillämpningsområde (jfr prop. 2005/06:46 s. 44). Vidare saknar 

Migrationsverket lagliga möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna 

boendet.  

För att tillgodose behovet av en så jämn fördelning som möjligt mellan 

landets kommuner för boenden, i den situation som Sverige nu står inför, 

behövs en styrning i lag som inbegriper utökade kommunala befogenheter 

och en lagreglerad möjlighet för Migrationsverket att anvisa en kommun 

som ska ordna boendet. 
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5.2 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. bör 

kompletteras så att en kommun får anvisas att 

ordna boendet för personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd  

Förslag: En bestämmelse om att Migrationsverket får anvisa en 

kommun som ska ordna boendet för personer med uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd ska införas i lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl. Bestämmelsen ska kompletteras med en befogenhet för 

kommunerna att anordna boenden för dessa personer. 
 

Skälen för förslaget: Vid genomförandet av massflyktsdirektivet gjordes 

bedömningen att personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som 

huvudregel inte ska folkbokföras i Sverige och därmed inte heller få 

tillgång till alla de förmåner som följer av att vara folkbokförd. 

Bakgrunden till ställningstagandet är att en massflyktssituation typiskt sett 

är av övergående natur och utgångspunkten därmed är att de som flytt ska 

återvända till sina hemländer igen (prop. 2001/02:185 s. 86). Med hänsyn 

till att personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte 

folkbokförs, omfattas de inte heller av bosättningslagen. I stället gäller 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl. för denna grupp.  

Som utvecklats i föregående avnitt behövs en styrning i lag för att 

boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska bli så 

jämnt fördelat som möjligt mellan kommunerna. För att  möta behovet av 

att få fram tillräckligt många boendeplatser till de personer som kommer 

till Sverige och samtidigt åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt 

mellan kommunerna för sådana boenden bör kommunerna ges utökade 

lagliga befogenheter att kunna bistå Migrationsverket i arbetet med att 

ordna boende. Det bedöms också finnas ett behov att kunna anvisa en 

kommun som ska ordna boende.  

För att kunna anvisa en kommun som ska ordna boende till personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd krävs ändringar i någon av de lagar 

som reglerar mottagande, bosättning eller folkbokföring, dvs. lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl., bosättningslagen eller folk-

bokföringslagen. Vid valet av i vilken lag ändringarna bör göras framstår 

det som mest ändamålsenligt att välja en lösning som innebär så små 

avsteg från det ursprungliga regelverket för genomförandet av 

massflyktsdirektivet som möjligt. Detta gäller särskilt som avsikten inte är 

att ändra på systemet förutom vad gäller möjligheten att anvisa en 

kommun som ska ordna boende. Detta leder till slutsatsen att möjligheten 

till anvisning bör regleras i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. En 

sådan reglering innebär att personer med uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd alltjämt kommer att omfattas av den lagen och således inte att tas 

emot för bosättning i en kommun i den mening som avses enligt 

bosättningslagen.  

För att det inte ska råda något tvivel om att kommunerna också ska ha 

möjlighet att anordna boenden för dessa personer föreslås också att att det 

införs bestämmelser som ger kommunerna en sådan utökad befogenhet. I 

avsnitt 4.4 finns närmare resonemang om kommunala befogenheter och de 

bedömningar som har gjorts i tidigare propositioner avseende behovet av 
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      lagstöd för att kommuner ska få anordna boenden för sådana utlänningar 

där staten har huvudansvaret för mottagandet. 

Möjligheten att anvisa en kommun som ska ordna boendet är inte avsedd 

att förändra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun på något annat 

sätt än att kommunerna blir skyldiga att ordna boende för dem. 

Migrationsverket ska alltjämt ha huvudansvaret för mottagandet för dessa 

personer och således även ansvar för övrigt bistånd enligt lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. 

5.3 Bestämmelsernas närmare utformning och 

placering 

Förslag: I lagen om mottagande av asylsökande m.fl. ska anges att 

Migrationsverket får anvisa en kommun som ska ordna boende för 

utlänningar som avses i 1 § första stycket 2. Det ska också anges att en 

kommun får anordna boenden för detta ändamål. Vad som sägs om 

förläggningar i lagen ska även gälla sådana boenden. 
 

Skälen för förslaget: Enligt 2 § första stycket LMA ska Migrationsverket 

ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. I andra stycket 

samma paragraf anges att en kommun får anordna boenden för 

ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. Vad 

som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ ska gälla även sådana boenden. 

Innebörden av den bestämmelse som föreslås är att ge Migrationsverket 

möjlighet att anvisa en kommun som ska ordna boende för personer med 

tillfälligt skydd trots att personerna inte är folkbokförda. Bestämmelsen 

ska inte inverka på Migrationsverkets ansvar för bistånd enligt lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. i övrigt.  

Det framstår som ändamålsenligt att placera en bestämmelse om 

kommunanvisning för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd i anslutning till den bestämmelse i 3 § första stycket som anger att 

Migrationsverket ska erbjuda plats på förläggning. Det framgår då att 

Migrationsverket alltjämt har huvudansvaret för dessa personer, även om 

en kommun anvisas för att ordna boendet. Eftersom personerna inte är 

folkbokförda omfattas de inte av det bosättningsbaserade välfärds-

systemet. 

Det bör också framgå att en kommun får anordna boenden för detta 

ändamål.  Kommuner har för närvarande  inte någon  kommunal 

befogenhet att ordna boenden för denna kategori av utlänningar med 

undantag för vad som framgår av 3 a § LMA. Vidare bedöms det i nuläget 

inte vara möjligt att genom frivilliga, och därmed mindre ingripande 

lösningar i förhållande till kommunerna, säkerställa att fördelningen av 

boendeplatser blir jämn över landet. Utvecklingen efter 

flyktingsituationen 2015 visar tydligt på behovet av att kommunerna 

åläggs ett ansvar att bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna boenden  

för att undvika att en del kommuner hamnar i ett läge där de tar ett 

oproportionerligt stort ansvar. 
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Eftersom den föreslagna bestämmelsen bland annat syftar till att bidra 

till en jämnare fördelning av  boendeplatser mellan kommunerna bör det 

inte vara möjligt för en kommun att fullgöra sin skyldighet genom att 

erbjuda boende i en annan kommun.  

Slutligen bör det även framgå att det som sägs om förläggningar i lagen 

ska gälla även sådana boenden som anordnas av en kommun. En liknande 

reglering finns för ensamkommande barn, som innebär att bestämmelserna 

i 14 och 15 §§ om bl.a. skyldigheten för personer som har logi på en 

förläggning att under vissa förhållanden betala skälig ersättning för boende 

och mat gäller även för sådana boenden som en kommun anordnat. Det 

finns dock skäl att för den nu aktuella gruppen formulera en sådan 

bestämmelse något bredare, så att det framgår att det som sägs i lagen som 

helhet om förläggningar ska gälla även sådana boenden som anordnas av 

en kommun. Detta för att personer med tillfälligt skydd ska anses som 

boende i anläggningsboende, trots att boendet har anordnats av en 

kommun. 

5.4 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och 

lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande 

m.fl. bör gälla även de som ansökt om 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

Förslag: Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ändras så att lagarna även 

omfattar personer som har ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd.  
 

Skälen för förslaget: Nuvarande ordning innebär att personer som 

kommit till Sverige inom ramen för massflyktsdirektivet omfattas av lagen 

om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen (2008:344) om hälso- och 

sjukvård åt asylsökande m.fl. först efter beviljat uppehållstillstånd. Ofta 

kan ett sådant beslut fattas redan efter ett par dygn efter ansökan. 

Handläggningstiden kan dock påverkas av om många skyddssökande 

anländer på kort tid.Under tiden ansökan prövas omfattas utlänningen 

alltså inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. eller lagen om 

hälso och sjukvård åt asylsökande m.fl. och saknar därmed rätt till bistånd 

från Migrationsverket och har mer begränsad tillgång till vård. Kommunen 

har inte heller något ansvar enligt lagen under tiden en ansökan om 

uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen prövas. Denna ordning 

kan inte anses tillfredsställande varken för utlänningen, Migrationsverket 

eller kommunerna. Det framstår i stället som en mer lämplig lösning att de 

utlänningar som omfattas av massflyktsdirektivet, liksom asylsökande, i 

stället omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen 

om hälso och sjukvård åt asylsökande m.fl. redan från den tidpunkt då de 

ansöker om uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Det skulle 

jämställa denna krets av skyddsbehövande med andra som söker skydd 

och bl.a. betyda att Migrationsverkets ansvar för att lämna bistånd inträder 

vid en tidigare tidpunkt. Det skulle även bidra till att förkorta den tid ett 

ensamkommande barn behöver tillbringa i en ankomstkommun innan 
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      anvisning kan ske till en kommun som ska ordna boende. En sådan 

förändring föreslås därför i dessa lagar.  

5.5 Beslut om anvisning av en kommun som ska 

anordna boende bör inte kunna överklagas 

Förslag: Ett beslut om anvisning av en kommun som ska anordna 

boende för utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 LMA ska inte få 

överklagas. 
 

Skälen för förslaget: I 22 § LMA finns regler om överklagande av beslut 

enligt lagen. Av första stycket framgår att Migrationsverkets eller 

socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, men 

att Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn dock 

inte får överklagas. I förarbetena anges att ett barn som anvisats till en 

kommun måste kunna räkna med att faktiskt tas emot där. Ett beslut om 

anvisning bör därför inte vara överklagbart (prop. 2012/13:162 s. 20). Den 

föreslagna möjligheten för Migrationsverket att anvisa en kommun som 

ska anordna boende för utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 LMA, 

bör av samma skäl inte heller få överklagas. 

5.6 Förhållandet till vissa andra bestämmelser 

Bedömning: Det kan finnas skäl för att i ett annat sammanhang 

överväga om förslaget till ändring i lagen om mottagande av 

asylsökande m.fl. medför ett behov av att göra anpassningar i 

bestämmelserna om anvisning enligt bosättningslagen. 
 

Skälen för bedömningen: I utkastet till lagrådsremiss föreslås en ändring 

av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att 

Migrationsverket ges möjlighet att anvisa en kommun att ordna boende för 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Motiven bakom den 

lagtekniska lösningen utgår från de överväganden som gjordes vid 

genomförandet av massflyktsdirektivet (prop. 2001/02:185). Det är 

emellertid inte möjligt att nu överblicka hur situationen kommer att 

utvecklas för de personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som 

finns i Sverige. Sådana tillstånd hindrar inte heller att en ansökan om 

uppehållstillstånd på någon annan grund görs senare. I samband med att 

en person blir folkbokförd kan alltså den som redan bor i en kommun, som 

anvisats att ordna boende enligt de föreslagna reglerna i lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl., komma att omfattas av en anvisning 

enligt bosättningslagen. Hur den föreslagna regleringen bör förhålla sig till 

bestämmelserna om fördelningen av anvsiningar mellan kommuner enligt 

bosättningslagen och tillhörande förordningar behöver analyseras 

närmare. Det har inte funnits möjlighet att inom ramen för detta 

lagstiftningsärende behandla dessa frågor. Det görs därför bedömningen 

att det kan finnas skäl att återkomma till dem i ett annat sammanhang. 



  

  

      

20 

5.7 Ersättning till kommunerna 

Förslag: Kommuner som har anvisats att ordna boenden för personer 

med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska ha rätt till statlig 

ersättning för sina kostnader. Regler om detta ska ges i förordning.  

Bedömning: Ersättningen bör lämnas i form av schablonbelopp som 

avser att täcka de genomsnittliga kostnaderna kommunerna får för att 

ordna boenden. 
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Staten har det huvudsakliga 

ansvaret för mottagande av asylsökande m.fl. och utgångspunkten är att 

staten ska ersätta kommunerna (och regionerna) för de kostnader som de 

har för insatser som de är skyldiga att tillhandahålla. Kommunerna föreslås 

i utkastet till lagrådsremiss få behörighet att anordna boenden för personer 

med tillfälligt skydd som omfattas av 1 § första stycket 2 LMA. Enligt 

23 § LMA har en kommun som har lämnat bistånd enligt lagen rätt till 

ersättning från staten för biståndet. Bestämmelser om ersättning bör 

liksom när det gäller andra kostnader för mottagande av asylsökande ges i 

förordning. Ersättningssystemet ska utformas så att ersättningen kan 

betalas ut på ett enkelt sätt och med utgångspunkt att täcka de 

genomsnittliga kostnaderna och inte ge upphov till onödiga administrativa 

kostnader för kommunerna. Kommunerna bör därför ersättas genom 

schablonbelopp.  

5.8 Ett bemyndigande avseende fördelning och 

tidsfrist 

Förslag: Regeringen ska, när det gäller personer som omfattas av 

massflyktsdirektivet, få meddela föreskrifter om  

1. antalet utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett behov av 

att anvisa en kommun, 

2. prioriteringen vid anvisningar, 

3. fördelningen av anvisningar mellan kommuner, och 

4. inom vilken tiden kommun ska ordna boende. 
 

Skälen för förslaget: Antalet utlänningar för vilka det finns ett behov av 

att anvisa en kommun för boende kommer att variera från en tid till annan. 

Genom att bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om antalet 

utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett behov av att anvisa till 

en kommun för boende, kan fördelningen av skyldigheten att anordna 

boende mellan Migrationsverket och kommunerna anpassas till aktuella 

förhållanden. En närmare reglering av anvisningarna behövs även för att 

ge kommunerna goda planeringsförutsättningar och för att säkerställa en 

jämn och rättvis fördelning mellan de kommuner som anvisas att ordna 

boende för de utlänningar som omfattas av massflyktsdirektivet. Det krävs 

också regler om inom vilken tid en kommun ska uppfylla sin skyldighet 

att ordna med boendet.  

Det bör framhållas att systemet för anvisning av en kommun som ska 

ordna boendet i viss mån behöver vara flexibelt. Att i lag införa närmare 
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      bestämmelser om anvisningar skulle innebära en detaljreglering som inte 

medger ett sådant utrymme för anpassningar över tid. När det gäller 

ordningen med anvisning av en kommun som ska ordna boende bedöms 

det därför vara lämpligt att sådana föreskrifter regleras i förordning. Lagen 

om mottagande av asylsökande m.fl. bör därför kompletteras med ett 

bemyndigande som möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter. 

Sådana föreskrifter bör få avse antalet utlänningar för vilka det under ett 

visst år finns ett behov av att anvisa en kommun, prioriteringen vid 

anvisningar, fördelningen av anvisningar mellan kommuner, och inom 

vilken tiden kommun ska ordna boende. Det innebär att regeringen kan 

meddela föreskrifter exempelvis om antalet boendeplatser per län och 

kommun och om vilka hänsyn som ska tas vid fördelningen. Tidigare och 

totalt mottagande i kommunen är exempel på faktorer som ska inverka på 

fördelningen. Föreskrifter om prioritering vid anvisningar kan till exempel 

omfatta bestämmelser om att personer som bor i eget boende ska 

prioriteras ned till förmån för personer som bor i anläggningsboende vid 

anvisning av en kommun som ska ordna boende.  

6 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Lagändringarna bör träda i kraft 

så snart som möjligt. Det föreslås därför att detta sker den 1 juli 2022. 

Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte behövas. 

7 Konsekvenser av förslagen 

Bedömning: Förslagen i utkastet till lagrådsremiss bedöms leda till 

ökade kostnader för kommunerna och innebär även en inskränkning av 

den kommunala självstyrelsen. Inskränkningen bedöms dock som 

nödvändig och proportionerlig för att uppnå syftet med förslaget. 

Kommunerna kommer att erhålla statlig ersättning från 

Migrationsverket för dessa kostnader. Förslagen beräknas rymmas 

inom de ekonomiska ramarna för 2022. Förslaget att regeringen ges 

föreskriftsrätt både gällande antalet personer som ska kunna anvisas och 

hur fördelningen ska ske mellan kommunerna innebär att det är 

regeringens uppgift att säkerställa att kommunerna får rimliga 

planeringsförutsättningar om massflyktsdirektivet aktiveras på nytt. 
 

Skälen för bedömningen: Rysslands invasion av Ukraina och EU:s beslut 

om att massflyktsdirektivets bestämmelser ska tillämpas med den ökning 

av antalet skyddsbehövande som sökt sig eller förväntas söka sig till 
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Sverige medför stora konsekvenser för samhället. Syftet med förslagen i 

utkastet till lagrådsremiss är att åstadkomma en jämnare fördelning av 

boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och 

möjliggöra för kommunerna att i större utsträckning bistå 

Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för dessa personer. 

Som framgår i avsnitt 5.7 ska kommunerna kompenseras för sina 

kostnader med anledning av förslagen. Regler om ersättning och 

fördelning m.m. kommer att ges i förordning. Förslaget beräknas rymmas 

inom de ekonomiska ramarna för 2022. 

Kommunernas övriga verksamhet, såsom att erbjuda t.ex. skola, vård 

och omsorg till kommunens invånare, kan komma att påverkas med 

anledning av de kommande anvisningarna att ordna boendet för personer 

som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. En jämnare fördelning av 

boendena mellan kommunerna ger dock kommunerna sammantaget bättre 

förutsättningar att kunna erbjuda dessa välfärdsverksamheter. I vilken 

omfattning och hur dessa välfärdsverksamheter kommer att påverkas är 

dock svårt att bedöma inom ramen för detta lagstiftningsärende. Förslaget 

att regeringen ges föreskriftsrätt både gällande antalet personer som ska 

kunna anvisas och hur fördelningen ska ske mellan kommunerna innebär 

att det är regeringens uppgift att säkerställa att kommunerna får rimliga 

planeringsförutsättningar om massflyktsdirektivet aktiveras på nytt. 

Den föreslagna regleringen bedöms innebära en inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen genom att kommunerna åläggs skyldighet att 

bistå Migrationsveret med att ordna boenden. En inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till de ändamål som har föranlett den (14 kap. 3 § RF). Ändamålet 

med de här förslagen är att lösa den akuta boendefrågan för personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som omfattas av 

massflyktsdirektivet och åstadkomma en jämn fördelning mellan 

kommuner för boenden avseende utlänningar som omfattas av 1 § första 

stycket 2 LMA. Utifrån den problembeskrivning som görs i detta utkast 

till lagrådsremiss bedöms det ändamål som regleringen avser att tillgodose 

inte kunna uppnås på ett för det kommunala självbestämmandet mindre 

ingripande sätt än det som föreslås. Den mindre ingripande lösningen att 

låta kommunerna utifrån utökade kommunala befogenheter frivilligt bistå 

Migrationsverket med boenden bedöms inte kunna leda till en så jämn 

fördelning som möjligt mellan landets kommuner. Inskränkningen 

bedöms således nödvändig och proportionerlig för att uppnå syftet med 

förslaget.  

De aktuella förslagen innebär att Migrationsverket behöver bygga upp 

ett system för att anvisa kommuner som ska ordna boende. Samtidigt 

minskar behovet av resurser för att anskaffa anläggningsboenden i egen 

regi. Att bygga upp och tillämpa ett system för att anvisa personer till 

kommuner bedöms rymmas inom Migrationsverkets ramar 2022. 

En jämnare fördelning mellan kommunerna innebär en minskad risk för 

socialt utanförskap och segregation jämfört med om många personer med 

samma bakgrund och behov under kort tid kommer till samma områden. 

Förslagen kan på så sätt även bidra till bättre förutsättningar för att uppnå 

de integrationspolitiska målen. 
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      8 Författningskommentar 

8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 

1 § I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar 

som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller 

som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller 

motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 

2. har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 

4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller 

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt 

att vistas här medan ansökan prövas. 

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till 

bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. 

 

Paragrafen reglerar vilka som omfattas av lagens bestämmelser om 

sysselsättning och bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. 

Första stycket punkt 2 ändras på så sätt att lagens tillämpningsområde 

utökas till att även omfatta utlänningar som har ansökt om 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet. Enligt den 

hittillsvarande lydelsen omfattas de endast om de beviljats sådana 

uppehållstillstånd. 
 

2 § Migrationsverket ska ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som 

avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. 

Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas av 

1 § första stycket 1 och 2. Det som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ ska gälla 

även sådana boenden. 

 En kommun får också anordna boenden för övriga utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 2. Det som sägs om förläggningar i denna lag ska gälla även sådana 

boenden.   

 

Paragrafen reglerar bl.a. Migrationsverkets ansvar för mottagandet av 

vissa utlänningar. Övervägandena finns i avsnitt 5. 

I tredje stycket, som är nytt, utvidgas kommunernas befogenhet att 

anordna boende till att även omfatta boenden till utlänningar med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd. Vidare görs ett tillägg så att vad som sägs om 

förläggningar i lagen ska gälla även sådana boenden. Innebörden av detta 

är att personer med tillfälligt skydd ska anses som boende i 

anläggningsboende trots att boendet har anordnats av en kommun.  

Vissa språkliga ändringar görs också. 
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3 § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrationsverket 

erbjudas plats på en förläggning. För utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 

får Migrationsverket anvisa en kommun som ska ordna boendet.  
Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 

och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska 

ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet 

vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453). 

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får placera 

barnet i ett boende i en annan kommun endast om 

1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, 

2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande 

vårdbehov, eller 

3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl. 

 

Paragrafen anger bl.a. att Migrationsverket ska erbjuda vissa utlänningar 

plats på en förläggning och att ensamkommande barn ska anvisas en 

kommun för boende. Övervägandena finns i avsnitt 5. 

I första stycket införs en möjlighet för Migrationsverket att anvisa en 

kommun som ska ordna boendet för utlänningar som beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd. Om Migrationsverket gör en anvisning är kommunen 

skyldig att ordna boende. Några särskilda krav på typ av boende uppställs 

inte. Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i 

ett enskilt fall. Skyldigheten kan dock inte fullgöras genom placering i en 

annan kommun.  

 
22 § Migrationsverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol. Migrationsverkets beslut om anvisning av 

ensamkommande barn eller anvisning av en kommun för boende för utlänningar 

som avses i 1 § första stycket 2 får dock inte överklagas. 

Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars 

domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades. 

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 

Paragrafen reglerar rätten att överklaga beslut enligt lagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.5. 

I första stycket görs ett tillägg med innebörden att anvisning av kommun 

för boende avseende utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 inte får 

överklagas.  

 
23 a § Regeringen får i fråga om utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 som 

inte är ensamkommande barn meddela föreskrifter om 

1. det antal utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett behov av att 

anvisa en kommun för boende, 

2. prioriteringen vid anvisningar, 

3. fördelningen av anvisningar mellan kommuner, och 

4. inom vilken tid en kommun ska ordna boende. 

 

Paragrafen, som är ny, innehåller ett normgivningsbemyndigande. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.8. 
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      I paragrafen bemyndigas regeringen att i fråga om utlänningar som avses 

i 1 § första stycket 2, som inte är ensamkommande barn, meddela 

föreskrifter om antalet utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett 

behov av anvisning av kommun, prioriteringen av vilka utlänningar som 

ska omfattas av anvisningar, fördelningen av anvisningar mellan 

kommuner och inom vilken tiden kommun ska ordna boende. 

Föreskrifterna kan innehålla sådant som antal boendeplatser per län och 

kommun och om utlänningar som bor i anläggningsboende ska prioriteras 

framför dem med eget boende vid anvisning av en kommun samt hur lång 

tid en kommun har på sig att ordna med boende från det att en anvisning 

har skett. 

8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:344) 

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 

4 § Denna lag omfattar utlänningar som  

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller 

som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller 

motsvarande äldre bestämmelser och som inte är folkbokförda här i landet,  

2. har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 

4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,  

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har 

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 eller 15 

d § utlänningslagen. 

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även 

om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte 

en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas. 

 

Paragrafen anger vilka utlänningar som omfattas av lagen. Övervägandena 

finns i avsnitt 5.4. 

Första stycket punkt 2 ändras på så sätt att även utlänningar som har 

ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd 

efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 

§ utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet omfattas av 

lagens tillämpningsområde. Enligt den hittillsvarande lydelsen omfattas de 

endast om de beviljats sådana uppehållstillstånd. 
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5 Borlänge kommun 
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8 Diskrimineringsombudsmannen 

9 Falköpings kommun 

10 Falu kommun 
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12 Filipstads kommun 

13 Flens kommun 

14 Funktionsrätt Sverige 

15 Förvaltningsrätten i Malmö 

16 Förvaltningsrätten i Växjö 

17 Gotlands kommun 

18 Gävle kommun 

19 Göteborgs kommun 



 

2 (5) 

 
 

20 Halmstads kommun 

21 Härjedalens kommun 

22 Kammarrätten i Stockholm 

23 Karlskrona kommun 

24 Karlstads kommun 

25 Kramfors kommun 

26 Kungälvs kommun 

27 Lekebergs kommun 

28 Lessebo kommun 

29 Lidingö kommun 

30 Lilla Edets kommun 

31 Luleå kommun 

32 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

33 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

34 Länsstyrelsen i Skåne län 

35 Länsstyrelsen i Stockholms län 

36 Länsstyrelsen i Värmlands län 

37 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

38 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

39 Malmö kommun 

40 Myndigheten för delaktighet 

41 Migrationsverket 

42 Norbergs kommun 

43 Norrköpings kommun 

44 Norrtälje kommun 

45 Nässjö kommun 

46 Oskarshamns kommun 

47 Oxelösunds kommun 

48 Piteå kommun 

49 Region Jönköpings län 
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50 Region Skåne 

51 Region Stockholm 

52 Region Västernorrland 

53 Region Östergötland 

54 Riksdagens ombudsmän (JO) 

55 Rädda Barnen 

56 Skatteverket 

57 Socialstyrelsen 

58 Sorsele kommun 

59 Staffanstorps kommun 

60 Statens skolverk 

61 Stockholms kommun 

62 Svenska Röda Korset 

63 Sveriges Allmännytta 

64 Sveriges Kommuner och Regioner 

65 Söderhamns kommun 

66 Södertälje kommun 

67 Trollhättans kommun 

68 Täby kommun 

69 Umeå kommun 

70 Uppsala kommun 

71 Vallentuna kommun 

72 Värnamo kommun 

73 Åre kommun 

74 Älvkarleby kommun 

75 Ödeshögs kommun 

76 Örebro kommun 

77 Östra Göinge kommun 

78 Överkalix kommun 
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Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 29 april 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

Ju2022/01303 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-post-

meddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Mattias Larsson 

Departementsråd 

 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande 

Remissinstanser 

1 Arbetsförmedlingen 

2 Arboga kommun 

3 Barnombudsmannen 

4 Bengtsfors kommun 

5 Borlänge kommun 

6 Boverket 

7 Delegationen för unga & nyanlända till arbete 

8 Diskrimineringsombudsmannen 

9 Falköpings kommun 

10 Falu kommun 

11 Fastighetsägarna Sverige 

12 Filipstads kommun 

13 Flens kommun 

14 Funktionsrätt Sverige 
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15 Förvaltningsrätten i Malmö 

16 Förvaltningsrätten i Växjö 

17 Gotlands kommun 

18 Gävle kommun 

19 Göteborgs kommun 

20 Halmstads kommun 

21 Härjedalens kommun 

22 Kammarrätten i Stockholm 

23 Karlskrona kommun 

24 Karlstads kommun 

25 Kramfors kommun 

26 Kungälvs kommun 

27 Lekebergs kommun 

28 Lessebo kommun 

29 Lidingö kommun 

30 Lilla Edets kommun 

31 Luleå kommun 

32 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

33 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

34 Länsstyrelsen i Skåne län 

35 Länsstyrelsen i Stockholms län 

36 Länsstyrelsen i Värmlands län 

37 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

38 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

39 Malmö kommun 

40 Myndigheten för delaktighet 

41 Migrationsverket 

42 Norbergs kommun 

43 Norrköpings kommun 



44 Norrtälje kommun 

45 Nässjö kommun 

46 Oskarshamns kommun 

47 Oxelösunds kommun 

48 Piteå kommun 

49 Region Jönköpings län 

50 Region Skåne 

51 Region Stockholm 

52 Region Västernorrland 

53 Region Östergötland 

54 Riksdagens ombudsmän (JO) 

55 Rädda Barnen 

56 Skatteverket 

57 Socialstyrelsen 

58 Sorsele kommun 

59 Staffanstorps kommun 

60 Statens skolverk 

61 Stockholms kommun 

62 Svenska Röda Korset 

63 Sveriges Allmännytta 

64 Sveriges Kommuner och Regioner 

65 Söderhamns kommun 

66 Södertälje kommun 

67 Trollhättans kommun 

68 Täby kommun 

69 Umeå kommun 

70 Uppsala kommun 

71 Vallentuna kommun 

72 Värnamo kommun 



73 Åre kommun 

74 Älvkarleby kommun 

75 Ödeshögs kommun 

76 Örebro kommun 

77 Östra Göinge kommun 

78 Överkalix kommun 
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har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 
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Mattias Larsson 

Departementsråd 
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Med vänliga hälsningar 
Elvira Shakirova 
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§ 109 Dnr 2022/00045  

Yttrande till kommunrevisionen avseende granskning 
av äldreomsorgen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående svar till 

revisionen avseende granskningen av äldreomsorgen.  

Deltar ej i beslut 

Roger Lundberg (S) deltar inte i beslutet.       

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

äldreomsorgen i Falköpings kommun. 

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

styrningen av äldreomsorgen bör stärkas. Då det saknas fastställda mål från 

socialnämnden, vad gäller äldreomsorgens verksamhet menar de att det är 

svårt att säkerställa att äldreomsorgen styrs mot önskad riktning kvalitativt.  

Socialnämnden lämnar i detta yttrande sina bedömningar och förslag på 

justeringar efter KPMG:s rapport.  

Bakgrund 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldreomsorgen styrs och 

bedrivs på ett sätt som säkerställer kvalitet i enlighet med politiska mål samt 

om nämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån den nationella 

värdegrunden för äldreomsorgen. 

Granskningen har genomförts genom:  

 Dokumentstudier av relevanta dokument så som budget med plan, 

socialnämndens verksamhetsplan, protokoll, kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelser etc.  

 Intervjuer/avstämningar med socialnämndens presidium, socialchef, 

biträdande socialchef, verksamhetschef för hemstöd, 

verksamhetschef för äldreboende, enhetschefer för hemtjänst samt 

enhetschefer för äldreboende.  

 Falköpings kommuns nyckeltal har jämförts över tid men även i vissa 

fall med riket, kommungruppen mindre stad/tätort (vilken Falköping 

ingår i) samt Västra Götalands läns kommuner. Öppna jämförelser 

samt Kolada (brukarundersökning) har använts vid jämförelse.  

 

KPMG rekommenderar socialnämnden att:  
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 stärka äldreomsorgens styrning 

 fastställa mål för äldreomsorgens verksamhet och därmed en uttalad 

politisk ambitionsnivå 

 tydliggöra uppföljning av den nationella värdegrunden   

 att styra mot och följa upp en tydlig värdighetsgaranti som är 

specifikt för den egna kommunen är enklare än att styra mot och följa 

upp en generell värdegrund. Därför rekommenderar vi att en lokal 

värdighetsgaranti fastställts  

 ta fram en utbildningsplan kopplat till arbetet med värdegrund  

 säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet  

 säkerställa att brukarna inom de särskilda boendena känner sig trygga  

 säkerställa att regelbundna egenkontroller genomförs i syfte att 

minimera riskerna för bristande uppföljning och verkställighet av 

genomförandeplanerna inom ramen för IBIC metodstöd  

 följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta 

åtgärder för att bromsa personalomsättningen   

 säkerställa samt kontinuerligt följa upp att rutinerna för utbildning av 

vikarier och nyanställda efterlevs 

Förvaltningens bedömning 

KPMG konstaterar att socialnämnden inte har fastställda mål vad gäller 

äldreomsorgens verksamhet. Tidigare har nämnden fastställt fokusområden 

som byggt på kommunens övergripande mål. Fokusområdena sattes i 

samband med den kommande mandatperioden och skulle gälla för perioden 

som helhet. Förvaltningen skulle sedan årligen, genom årsredovisningen, 

rapportera aktiviteter kopplade till fokusområdena. Denna ordning sattes av 

den tidigare majoriteten i full enighet med socialnämnden.  

Efter att maktskiftet skett under innevarande mandatperiod gjordes ingen 

förändring i tillvägagångssättet. Dock skall konstateras att en större 

omorganisation av såväl den politiska som förvaltningsmässiga 

organisationen ägt rum genom arbetet med arbetsmarknadsstrategin varför 

det finns skäl att se över fokusområdena då de inte längre bär samma 

aktualitet för socialnämndens räkning.  

Socialförvaltningen föreslår att den majoritet som skall tillträda efter valet i 

september ges möjlighet att utarbeta sin form för fastställande av mål och 

hur dessa bör följas upp och i det arbetet tar med KPMG:s förslag som ett 

underlag inför beslut.  

KPMG kopplar värdegrundsarbetet bland annat till ett inrättande av 

värdighetsgarantier. Här delar förvaltningen inte KPMG:s bedömning, utan 

anser att värdegrundsarbetet utgår ifrån det arbete som görs kring brukarnas 
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inflytande över verksamheten, t ex bemötande, arbete med 

genomförandeplaner, brukarråd etc. Nämnden har tidigare haft specifika 

värdighetsgarantier, men såg att de inte fyllde den funktion som avsetts, utan 

att värdegrundsarbetet bör ske på annat sätt, i närmare dialog med brukarna. 

Förvaltningen har därför för avsikt att återinföra arbetet med att ha 

fokusgrupper med brukare från olika delar av verksamheten för att ta del av 

deras syn och på ett tydligare sätt ge brukarna inflytande. Förvaltningen gör 

bedömningen att det ger en bättre styrning mot värdegrunden, än fastställda 

värdegrunds- eller kvalitetsgarantier.  

Förvaltningen fastställer årligen en utbildningsplan kopplat till identifierade 

behov. Förvaltningen har under 2021 genomfört utbildningsinsatser gällande 

bemötande och etik, som är en viktig del i värdegrundsarbetet. Värdegrund 

och bemötande är en ständig del i arbetet och återkommer i 

utbildningsplanen för förvaltningen, bland annat genom 

kontaktpersonsutbildningar, utbildning i bemötande etc. Socialförvaltningen 

ser därför inget behov att skapa en specifik utbildningsplan för 

värdegrundsarbetet, utan menar snarare att värdegrundsarbetet får bäst 

genomslag genom att dess intentioner genomsyrar alla de utbildningar 

personalen genomgår kopplade till det brukarnära arbetet.  

Utbildningsplanen är ett förvaltningsbeslut som omfattar samtliga 

utbildningar såsom kontaktpersonskap, HLR, förflyttningsteknik, 

genomförandeplan, våld i nära relationer, samtalsteknik och en mängd fler 

områden som berör samtliga personalkategorier inom förvaltningen. Vill 

socialnämnden äga beslutet om den utbildningsplanen är det en nyordning 

som tidigare inte varit aktuell. Socialförvaltningen föreslår att den 

hittillsvarande ordningen kring att utbildningsplanen är ett förvaltningsbeslut 

kvarstår.  

När det gäller uppföljning av genomförandeplaner har verksamheten en 

pågående egenkontroll av dessa, där enhetschef kontrollerar att 

genomförandeplaner upprättas och revideras enligt fastställda rutiner. Det 

finns framtagna granskningsmallar för ändamålet. Om nämnden så önskar 

kan egenkontrollen rapporteras till nämnden, förslagsvis årligen inom ramen 

för internkontroll. Det sätt nämnden arbetat med internkontroll har dock varit 

att inom ramen för internkontrollen granska de delar där nämnden befarat att 

rutiner inte fungerat. Det som granskats är de kontrollpunkter som efter 

riskanalys bedöms vara de med högst risk för avvikelser och störst 

konsekvenser för verksamheten. Det finns ingenting som indikerat att arbetet 

med att upprätta och revidera genomförandeplaner inte fungerar. Tvärtom är 

genomförandeplaner ett dagligt verktyg för större delen av våra medarbetare, 

varför det är viktigt för hela verksamheten att denna rutin fungerar.  

Förvaltningen delar KPMG:s bedömning kring att resultaten gällande 

brukarperspektivet inom verksamhet äldreboende behöver förbättras. Om 

situationen runt Covid -19 nu lugnar sig och stabiliseras kommer 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

förutsättningarna förbättras för att påbörja ett nödvändigt förbättringsarbete 

både gällande att återinföra fokusgrupper, genomföra utbildningsinsatser 

samt arbeta mer med bemötandefrågorna. Insatser behöver genomföras för 

att förbättra brukarnas och anhörigas upplevelse av sin boendesituation på 

kommunens äldreboenden. Detta är starkt kopplat till att säkerställa 

brukarnas inflytande och delaktighet. 

När det gäller frågor kring bemanning, både personalomsättning samt 

rekrytering och introduktion är det en fråga som är ständigt aktuell. Arbete 

med att stärka yrkesrollen samt att långsiktigt säkra personalbemanningen 

ingår i den strukturerade samverkan inom Vård- och omsorgscollege. Här 

pågår en återcertifieringsprocess där Vård- och omsorgscollege mål ses över 

och kan vässas så att arbetet mot att skapa en attraktivitet till yrket och en 

långsiktig kompetensförsörjning kan stärkas.  

En ny modell för delegationsutbildning riktad till undersköterskor prövas 

och ska utvärderas inom kort. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att 

stärka arbetsmiljön och att öka attraktiviteten till Falköpings kommun som 

arbetsgivare, bla genom att erbjuda ett brett utbildningsutbud. Det är dock 

inte så enkelt att bromsa en personalomsättning som är en del av en nationell 

trend. Minskat antal sökande till vård- och omsorgsutbildningen och 

svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens är inte ett problem bara 

för Falköping, utan för hela landet. När andelen utbildad personal minskar 

ökar också konkurrensen mellan arbetsgivare, vilket leder till större 

personalomsättning. 

Såväl personalkontinuitetsutvecklingen samt att rutiner för utbildning av 

nyanställda följs är frågor som förvaltningen ständigt följer och om nämnden 

så önskar kan rapport även ske till nämnden. Förslagsvis läggs det då i någon 

av de verksamhetsuppföljningar som redan görs, i verksamhetsredovisning, 

kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen följande bedömning: 

 Arbetet med att ta fram specifika mål för äldreomsorgen kan  

genomföras i samband med en ny mandatperiod för nämnden 

 Att värdegrundsgarantier inte ska införas och att värdegrundsarbetet 

istället ska ske genom att intensifiera arbetet med brukarnas 

medverkan och delaktighet. Det arbetet följs upp både genom 

verksamhetsberättelserna två gånger per år samt genom den årliga 

kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 

 Ett arbete behöver genomföras för att förbättra brukarnas upplevelse 

av trygghet, medverkan och delaktighet på äldreboenden. Det följs 

upp genom Socialstyrelsens årliga enkätundersökning för 

äldreomsorgen och rapporteras till nämnden i Kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen 
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 Egenkontroller av genomförandeplaner kan rapporteras till nämnden 

på det sätt nämnden önskar 

 Att arbetet med personalbemanning, introduktion och utbildning av 

personal även fortsatt ska vara ett ansvar för förvaltningen  

Förvaltningen kan konstatera att mycket av det som KPMG angivit i sin 

granskningsrapport är arbete som pågår på förvaltningen, men som inte 

rapporteras till nämnd. Granskningen väcker frågan kring gränsdragningen 

mellan nämndens och förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningen ser 

därför att det skulle vara ett lämpligt område att diskutera och klargöra när 

en ny nämnd finns på plats efter valet 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-08 

Checklista barnkonventionen 

Rapport Slutlig Granskning av ÄO Falköping 

Missiv Granskning Äldreomsorgen Falköping 

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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Revisionsrapport från KPMG - Granskning av 
äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att lämna nedanstående svar till revisionen 

avseende granskningen av äldreomsorgen.        

Sammanfattning  

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

äldreomsorgen i Falköpings kommun. 

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

styrningen av äldreomsorgen bör stärkas. Då det saknas fastställda mål från 

socialnämnden, vad gäller äldreomsorgens verksamhet menar de att det är 

svårt att säkerställa att äldreomsorgen styrs mot önskad riktning kvalitativt.  

Socialnämnden lämnar i detta yttrande sina bedömningar och förslag på 

justeringar efter KPMG:s rapport.       

Bakgrund 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldreomsorgen styrs och 

bedrivs på ett sätt som säkerställer kvalitet i enlighet med politiska mål samt 

om nämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån den nationella 

värdegrunden för äldreomsorgen. 

Granskningen har genomförts genom:  

 Dokumentstudier av relevanta dokument så som budget med plan, 

socialnämndens verksamhetsplan, protokoll, kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelser etc.  

 Intervjuer/avstämningar med socialnämndens presidium, socialchef, 

biträdande socialchef, verksamhetschef för hemstöd, 

verksamhetschef för äldreboende, enhetschefer för hemtjänst samt 

enhetschefer för äldreboende.  

 Falköpings kommuns nyckeltal har jämförts över tid men även i vissa 

fall med riket, kommungruppen mindre stad/tätort (vilken Falköping 
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ingår i) samt Västra Götalands läns kommuner. Öppna jämförelser 

samt Kolada (brukarundersökning) har använts vid jämförelse.  

KPMG rekommenderar socialnämnden att:  

 stärka äldreomsorgens styrning 

 fastställa mål för äldreomsorgens verksamhet och därmed en uttalad 

politisk ambitionsnivå 

 tydliggöra uppföljning av den nationella värdegrunden   

 att styra mot och följa upp en tydlig värdighetsgaranti som är 

specifikt för den egna kommunen är enklare än att styra mot och följa 

upp en generell värdegrund. Därför rekommenderar vi att en lokal 

värdighetsgaranti fastställts  

 ta fram en utbildningsplan kopplat till arbetet med värdegrund  

 säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet  

 säkerställa att brukarna inom de särskilda boendena känner sig trygga  

 säkerställa att regelbundna egenkontroller genomförs i syfte att 

minimera riskerna för bristande uppföljning och verkställighet av 

genomförandeplanerna inom ramen för IBIC metodstöd  

 följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta 

åtgärder för att bromsa personalomsättningen   

 säkerställa samt kontinuerligt följa upp att rutinerna för utbildning av 

vikarier och nyanställda efterlevs 

Förvaltningens bedömning 

KPMG konstaterar att socialnämnden inte har fastställda mål vad gäller 

äldreomsorgens verksamhet. Tidigare har nämnden fastställt fokusområden 

som byggt på kommunens övergripande mål. Fokusområdena sattes i 

samband med den kommande mandatperioden och skulle gälla för perioden 

som helhet. Förvaltningen skulle sedan årligen, genom årsredovisningen, 

rapportera aktiviteter kopplade till fokusområdena. Denna ordning sattes av 

den tidigare majoriteten i full enighet med socialnämnden.  

Efter att maktskiftet skett under innevarande mandatperiod gjordes ingen 

förändring i tillvägagångssättet. Dock skall konstateras att en större 

omorganisation av såväl den politiska som förvaltningsmässiga 

organisationen ägt rum genom arbetet med arbetsmarknadsstrategin varför 

det finns skäl att se över fokusområdena då de inte längre bär samma 

aktualitet för socialnämndens räkning.  

Socialförvaltningen föreslår att den majoritet som skall tillträda efter valet i 

september ges möjlighet att utarbeta sin form för fastställande av mål och 

hur dessa bör följas upp och i det arbetet tar med KPMG:s förslag som ett 

underlag inför beslut.  

KPMG kopplar värdegrundsarbetet bland annat till ett inrättande av 

värdighetsgarantier. Här delar förvaltningen inte KPMG:s bedömning, utan 

anser att värdegrundsarbetet utgår ifrån det arbete som görs kring brukarnas 

inflytande över verksamheten, t ex bemötande, arbete med 

genomförandeplaner, brukarråd etc. Nämnden har tidigare haft specifika 
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värdighetsgarantier, men såg att de inte fyllde den funktion som avsetts, utan 

att värdegrundsarbetet bör ske på annat sätt, i närmare dialog med brukarna. 

Förvaltningen har därför för avsikt att återinföra arbetet med att ha 

fokusgrupper med brukare från olika delar av verksamheten för att ta del av 

deras syn och på ett tydligare sätt ge brukarna inflytande. Förvaltningen gör 

bedömningen att det ger en bättre styrning mot värdegrunden, än fastställda 

värdegrunds- eller kvalitetsgarantier.  

Förvaltningen fastställer årligen en utbildningsplan kopplat till identifierade 

behov. Förvaltningen har under 2021 genomfört utbildningsinsatser gällande 

bemötande och etik, som är en viktig del i värdegrundsarbetet. Värdegrund 

och bemötande är en ständig del i arbetet och återkommer i 

utbildningsplanen för förvaltningen, bland annat genom 

kontaktpersonsutbildningar, utbildning i bemötande etc. Socialförvaltningen 

ser därför inget behov att skapa en specifik utbildningsplan för 

värdegrundsarbetet, utan menar snarare att värdegrundsarbetet får bäst 

genomslag genom att dess intentioner genomsyrar alla de utbildningar 

personalen genomgår kopplade till det brukarnära arbetet.  

Utbildningsplanen är ett förvaltningsbeslut som omfattar samtliga 

utbildningar såsom kontaktpersonskap, HLR, förflyttningsteknik, 

genomförandeplan, våld i nära relationer, samtalsteknik och en mängd fler 

områden som berör samtliga personalkategorier inom förvaltningen. Vill 

socialnämnden äga beslutet om den utbildningsplanen är det en nyordning 

som tidigare inte varit aktuell. Socialförvaltningen föreslår att den 

hittillsvarande ordningen kring att utbildningsplanen är ett förvaltningsbeslut 

kvarstår.  

När det gäller uppföljning av genomförandeplaner har verksamheten en 

pågående egenkontroll av dessa, där enhetschef kontrollerar att 

genomförandeplaner upprättas och revideras enligt fastställda rutiner. Det 

finns framtagna granskningsmallar för ändamålet. Om nämnden så önskar 

kan egenkontrollen rapporteras till nämnden, förslagsvis årligen inom ramen 

för internkontroll. Det sätt nämnden arbetat med internkontroll har dock varit 

att inom ramen för internkontrollen granska de delar där nämnden befarat att 

rutiner inte fungerat. Det som granskats är de kontrollpunkter som efter 

riskanalys bedöms vara de med högst risk för avvikelser och störst 

konsekvenser för verksamheten. Det finns ingenting som indikerat att arbetet 

med att upprätta och revidera genomförandeplaner inte fungerar. Tvärtom är 

genomförandeplaner ett dagligt verktyg för större delen av våra medarbetare, 

varför det är viktigt för hela verksamheten att denna rutin fungerar.  

Förvaltningen delar KPMG:s bedömning kring att resultaten gällande 

brukarperspektivet inom verksamhet äldreboende behöver förbättras. Om 

situationen runt Covid -19 nu lugnar sig och stabiliseras kommer 

förutsättningarna förbättras för att påbörja ett nödvändigt förbättringsarbete 

både gällande att återinföra fokusgrupper, genomföra utbildningsinsatser 

samt arbeta mer med bemötandefrågorna. Insatser behöver genomföras för 

att förbättra brukarnas och anhörigas upplevelse av sin boendesituation på 

kommunens äldreboenden. Detta är starkt kopplat till att säkerställa 

brukarnas inflytande och delaktighet. 
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När det gäller frågor kring bemanning, både personalomsättning samt 

rekrytering och introduktion är det en fråga som är ständigt aktuell. Arbete 

med att stärka yrkesrollen samt att långsiktigt säkra personalbemanningen 

ingår i den strukturerade samverkan inom Vård- och omsorgscollege. Här 

pågår en återcertifieringsprocess där Vård- och omsorgscollege mål ses över 

och kan vässas så att arbetet mot att skapa en attraktivitet till yrket och en 

långsiktig kompetensförsörjning kan stärkas.  

En ny modell för delegationsutbildning riktad till undersköterskor prövas 

och ska utvärderas inom kort. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att 

stärka arbetsmiljön och att öka attraktiviteten till Falköpings kommun som 

arbetsgivare, bla genom att erbjuda ett brett utbildningsutbud. Det är dock 

inte så enkelt att bromsa en personalomsättning som är en del av en nationell 

trend. Minskat antal sökande till vård- och omsorgsutbildningen och 

svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens är inte ett problem bara 

för Falköping, utan för hela landet. När andelen utbildad personal minskar 

ökar också konkurrensen mellan arbetsgivare, vilket leder till större 

personalomsättning. 

Såväl personalkontinuitetsutvecklingen samt att rutiner för utbildning av 

nyanställda följs är frågor som förvaltningen ständigt följer och om nämnden 

så önskar kan rapport även ske till nämnden. Förslagsvis läggs det då i någon 

av de verksamhetsuppföljningar som redan görs, i verksamhetsredovisning, 

kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen följande bedömning: 

 Arbetet med att ta fram specifika mål för äldreomsorgen kan  

genomföras i samband med en ny mandatperiod för nämnden 

 Att värdegrundsgarantier inte ska införas och att värdegrundsarbetet 

istället ska ske genom att intensifiera arbetet med brukarnas 

medverkan och delaktighet. Det arbetet följs upp både genom 

verksamhetsberättelserna två gånger per år samt genom den årliga 

kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 

 Ett arbete behöver genomföras för att förbättra brukarnas upplevelse 

av trygghet, medverkan och delaktighet på äldreboenden. Det följs 

upp genom Socialstyelsens årliga enkätundersökning för 

äldreomsorgen och rapporteras till nämnden i Kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen 

 Egenkontroller av genomförandeplaner kan rapporteras till nämnden 

på det sätt nämnden önskar 

 Att arbetet med personalbemanning, introduktion och utbildning av 

personal även fortsatt ska vara ett ansvar för förvaltningen  

Förvaltningen kan konstatera att mycket av det som KPMG angivit i sin 

granskningsrapport är arbete som pågår på förvaltningen, men som inte 

rapporteras till nämnd. Granskningen väcker frågan kring gränsdragningen 

mellan nämndens och förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningen ser 

därför att det skulle vara ett lämpligt område att diskutera och klargöra när 

en ny nämnd finns på plats efter valet 2022.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-08 

Checklista barnkonventionen 

Rapport Slutlig Granskning av ÄO Falköping 

Missiv Granskning Äldreomsorgen Falköping       

Beslutet ska skickas till 

Magnus Schedin, socialchef 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

Kommunrevisionen 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 





        Missiv 
 
Kommunrevisionen 

 

         2022-02-24 
     

 
    
   Till socialnämnden för yttrande 
  
   Till kommunfullmäktige för kännedom 
 
 
 
 
 

 
 

 

Granskning av äldreomsorgen 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten vid sammanträdet  
den 24 februari 2021. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med  
följande frågeställning:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att  
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 26 april 2022.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Falköping kommuns revisorer fått i uppdrag att granska äldreomsorg.   
Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldreomsorgen styrs och bedrivs på 
ett sätt som säkerställer kvalitet i enlighet med politiska mål samt om nämnden 
bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån den nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen av 
äldreomsorgen bör stärkas. Då det saknas fastställda mål från socialnämnden, vad 
gäller äldreomsorgens verksamhet menar vi att det är svårt att säkerställa att 
äldreomsorgen styrs mot önskad riktning kvalitativt.  
Vår bedömning avseende värdegrundsarbetet är att det till viss del bedrivs 
ändamålsenligt dock kan arbetet stärkas bland annat vad gäller uppföljning att 
värdegrundsarbetet styrs mot önskat håll samt att det behöver tas fram en tydlig 
utbildningsplan kopplat till värdegrundsarbetet. 
Vi kan konstatera att 94 procent av brukarna inom hemtjänsten uppger att de är mycket 
eller ganska nöjda med den hemtjänst de får, helheten (år 2020). För de särskilda 
boendena uppger dock enbart 76 procent att de är mycket eller ganska nöjda med sitt 
särskilda boende. Nyckeltalet gällande helheten för särskilda boenden har minskat 
markant sedan år 2016 (från 89 procent 2016 till 76 procent 2020). Mellan år 2019 och 
2020 skedde den största minskningen vilket skulle kunna tillskrivas pågående 
pandemi. 
Inom ramen för arbetet med genomförandeplan ska individens önskemål hörsammas 
gällande delaktighet och inflytande så långt som möjligt. Vi kan dock konstatera att 
nöjdheten vad gäller hänsyn till åsikter och önskemål de senaste fem åren minskat. Då 
brukarnas inflytande och delaktighet enligt brukarundersökningen minskat 
rekommenderar vi, kopplat till den nationella värdegrunden, nämnden säkerställa att 
brukarnas inflytande och delaktighet inte fortsätter att minska. 
Vi ser positivt på att brukarna inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
förtroende för all eller flertalet av den personal de möter. Däremot uppger endast 81 
procent av brukarna inom de särskilda boendena att de känner sig mycket eller ganska 
trygga med att bo på ett särskilt boende. Detta nyckeltal har minskat påfallande från 
2016 till 2020 (från 92 procent år 2016 till 81 procent år 2020). Det är av största vikt att 
brukarna känner sig trygga i sitt hem (särskilda boende), därför uppmanar vi nämnden 
att följa och stärka utvecklingen av hur brukarna inom särskilda boenden upplever 
tryggheten nogsamt.   
Falköpings kommuns äldreomsorg har under de senaste tre åren (2019–2021) haft en 
betydande personalomsättning vilken enligt uppgift bland annat beror på pandemin. 
Utifrån vår erfarenhet är dock vår bedömning att det varit nog så stora svängningar 
som behöver följas nogsamt för att säkra kompetensförsörjningen framgent. Vi 
rekommenderar därför nämnden att nogsamt följa och analysera 
personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att bromsa 
personalomsättningen.   
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— stärka äldreomsorgens styrning (avsnitt 4.2.1) 
— fastställa mål för äldreomsorgens verksamhet och därmed en uttalad politisk 

ambitionsnivå (avsnitt 4.2.1) 
— tydliggöra uppföljning av den nationella värdegrunden (avsnitt 4.3.1) 
— att styra mot och följa upp en tydlig värdighetsgaranti som är specifikt för den egna 

kommunen är enklare än att styra mot och följa upp en generell värdegrund. Därför 
rekommenderar vi att en lokal värdighetsgaranti fastställts (avsnitt 4.3.1) 

— ta fram en utbildningsplan kopplat till arbetet med värdegrund (avsnitt 4.3.1) 
— säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet (avsnitt 4.4.3) 
— säkerställa att brukarna inom de särskilda boendena känner sig trygga (avsnitt 

4.4.4) 
— säkerställa att regelbundna egenkontroller genomförs i syfte att minimera riskerna 

för bristande uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna inom ramen 
för IBIC metodstöd (avsnitt 4.4) 

— följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att 
bromsa personalomsättningen (avsnitt 4.5) 

— säkerställa samt kontinuerligt följa upp att rutinerna för utbildning av vikarier och 
nyanställda efterlevs (avsnitt 4.5.3) 
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2 Bakgrund 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens 
förmåga att styra, leda och följa upp äldreomsorgsverksamheten med fokus på 
brukarperspektivet. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om äldreomsorgen styrs och bedrivs på ett sätt 
som säkerställer kvalitet i enlighet med politiska mål samt om nämnden bedriver ett 
ändamålsenligt arbete utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. 
Följande revisionsfrågor har besvarats: 

— Vilka mål och uppdrag har fullmäktige och socialnämnden ställt upp för 
verksamheten avseende äldreomsorgen?  

— Finns det en tillräcklig styrning och uppföljning av värdegrundsarbetet inom 
äldreomsorgen? 

— Hur säkerställs att brukarnas individuella behov ligger till grund för planeringen av 
de dagliga insatserna?  

— Vilka värdighetsgarantier och kvalitetsdeklarationer har nämnden fastställt? 
— Har de lokala värdighetsgarantierna och kvalitetsdeklarationerna implementerats? 
— Genomförs en uppföljning av uppfyllelsen och implementeringen av de lokala 

värdighetsgarantierna och kvalitetsdeklarationerna? 
— Sker kompetensutveckling kopplat till värdegrundsarbetet? 
— Hur arbetar nämnden med brukarperspektivet (säkerställande av bemötandefrågor 

både för brukare och anhöriga)? 
— Har nämnden säkerställt delaktighet och inflytande hos brukarna? 
— Hur upplever brukarna bemötande, delaktighet, integritet och självbestämmande? 
— Hur ser resultatet ut från öppna jämförelser vad avser bemötande, 

delaktighet/inflytande, påverka tid, måltider, möjligheter till aktiviteter, trygghet och 
förtroende? 

— Hur ser bemanningen ut inom äldreomsorgen? Personalomsättning?  
— Hur ser utbildningsnivån ut bland de anställda? Hur många har särskild utbildning 

gällande demens?  
— Vilken utbildning erhåller nyanställda samt vikarier?  
— Vilka krav ställs i samband med rekrytering av vikarier?  
— Hur ser personalkontinuiteten ut inom hemtjänsten? Genomförs något arbete i syfte 

att minimera antalet arbetstagare som arbetar med varje enskild brukare? Finns 
någon statistik som gör att personalkontinuiteten kontinuerligt kan följas upp? 

— Har nämnden genomfört några vårdtyngdsmätningar under 2021? På vilket sätt 
används resultatet av dessa mätningar? 
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Granskningen avser äldreomsorgen inom socialnämndens verksamhetsområde. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Socialtjänstlagen 
— Tillämpbara interna styrande och stöttande dokument 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument så som budget med plan, socialnämndens 
verksamhetsplan, protokoll, kvalitets- och säkerhetsberättelser etc. 

— Intervjuer/avstämningar med socialnämndens presidium, socialchef, biträdande 
socialchef, verksamhetschef för hemstöd, verksamhetschef för äldreboende, 
enhetschefer för hemtjänst samt enhetschefer för äldreboende.  

— Falköpings kommuns nyckeltal har jämförts över tid men även i vissa fall med riket, 
kommungruppen mindre stad/tätort (vilken Falköping ingår i) samt Västra Götalands 
läns kommuner. Öppna jämförelser samt Kolada (brukarundersökning) har använts 
vid jämförelse.   

I rapporten används genomgående de nationella databaserna Öppna jämförelser och 
Kolada (brukarundersökning och omsorgspersonal). Vår intention i rapporten är inte att 
jämföra de olika verksamheterna hemtjänst och särskilt boende med varandra 
(Socialstyrelsen uppmanar generellt att inte jämföra olika verksamheter med varandra). 
Däremot illustreras hemtjänsten och särskilda boendens specifika områden så som 
bemötande, trygghet etc. i samma tabell/diagram etc. 
Syftet med Öppna jämförelser är att kommuner och regioner ska kunna använda data 
för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera 
verksamheten.1 
Öppna jämförelser 

Nedan i rapporten beskrivs resultatet från Öppna jämförelser (år 2020) och 
brukarundersökningen över tid (åren 2016 – 2020) för nyckeltalen; helhetssyn, påverka 
tid, bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål, trygghet och förtroende för både 
hemtjänsten och särskilt boende. För särskilt boende redogörs även för nyckeltalen 
möjlighet till aktiviteter och måltider.  
Tabellerna i Öppna jämförelser som beskrivs är färgad med grönt, gult och rött. Grönt 
betyder att kommunvärdet på indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med 
bäst värde i förhållande till övriga kommuner. Rött får de 25 procent av kommunerna 
med sämst värde och gult får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. I 
tabellhuvudet presenteras högsta och lägsta kommunvärde samt medelvärde och 

 
1 https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser  

https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser
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median. Av bilaga A framgår en sammanställning över samtliga nyckeltal i Öppna 
jämförelser år 2020. 
Kolada (brukarundersökning) 

Brukarundersökning/brukarbedömning beskriver hur många procent av brukarna som 
exempelvis uppgett att de är mycket eller ganska nöjd med hemtjänsten/särskilda 
boendet de senaste fem åren.  
 
 
Rapporten är faktakontrollerad av socialchef, biträdande socialchef samt 
verksamhetschefer för hemstöd och äldreboende. 
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3 Lagstiftning och föreskrifter 
Nationell värdegrund 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande (värdegrund)”, (5 kap. 4§ Socialtjänstlagen, SoL).  
Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse om värdegrund inom äldreomsorgen i 
kraft (SoL 2001:453). Förarbetena till bestämmelsen finns i regeringens proposition 
Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt iv och känna välbefinnande 
(värdegrund) vilket framgår av SoL (5 kap. 4 § första stycket).  
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i 
socialtjänstlagen. 
En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en 
verksamhet. Den tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt förhållningssätt som 
ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i deras arbete. För att en värdegrund ska 
kunna vara ett sådant stöd behöver den också bli konkret – värdegrunden visar 
inriktningen och i det dagliga arbetet måste den rent praktiskt påverka tankar och 
handlingar.2 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens 
omsorg om äldre innehåller rekommendationer för tillämpningen av 5 kap. 4 § första 
stycket SoL De allmänna råden ska vägleda verksamheterna och bidra till en enhetlig 
tillämpning av värdegrunden. Huvudsyftet är att detta ska bidra till att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  
Ledningssystem 

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete framgår att;  
”Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.”3 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. 
  

 
2  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-
2-27.pdf 
3 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-
allmanna-rad/2011-6-38.pdf  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-2-27.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-2-27.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
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4 Resultat av granskningen 
4.1 Organisation 

 

 
Källa: Socialnämndens verksamhetsplan 2021–2023 

Ansvarig för hela socialtjänstens verksamhetsområde är socialnämnden. För 
förvaltningens samtliga verksamheter är socialchef högst ansvarig. Socialchefen har 
även en stödfunktion i biträdande socialchef och det finns en förvaltningsgemensam 
administration för att stödja förvaltningens verksamheter. 
Socialnämndens verksamhetsområden är uppdelad i fyra verksamhetsområden, 
Äldreboende, Hemstöd, Funktionsnedsättning samt Myndighet och hälso- och 
sjukvård.  
All myndighetsutövning är lokaliserad i verksamheten Myndighet och hälso- och 
sjukvård. De övriga verksamheterna verkställer det bistånd som beviljats av 
myndighetsutövarna. Inom ramen för verksamheten finns också förebyggande 
verksamheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt biståndsbeslut.   
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4.2 Styrande dokument 
Mål 2021 - 20234 

Kommunfullmäktig i Falköping har beslutat om följande fyra övergripande mål för hela 
kommunen; 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 
2. Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping  
3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas  
4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning. 
Kommunfullmäktige har inte fastställt några specifika mål för socialnämndens 
verksamhetsområde.  

Socialnämndens verksamhetsplan5 
Enligt socialnämndens verksamhetsplan har nämnden möjlighet att utifrån 
kommunfullmäktiges fyra mål bryta ner de övergripande målen till nämndspecifika 
delmål. Socialnämnden arbetar enligt verksamhetsplanen med två av de fyra mål 
kommunfullmäktige fastställt, dessa är;  
-Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  
-Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning.    
Kopplat till kommunfullmäktiges mål Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping har socialnämnden beslutat om följande: 

— Förebyggande insatser barn och unga, 
— Etablering på arbetsmarknaden och goda boendevillkor, 
— Frivilliga i verksamheten, 
— Delaktighet och bemötande.  
Kopplat till kommunfullmäktiges mål Kommunens organisation ska vara utvecklande 
och förnyande med en tillitsbaserad styrning har nämnden beslutat om: 

— Utveckla relationer som kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, 
— Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart Falköping, 
— Internt miljöansvar, 
— En lärande och utvecklande verksamhet,  
— Systemeffekter i verksamheterna, 
— Verksamheterna är till för kommuninvånarna. 

 
4 KF, 2020-10-26 § 159 
5 SN, 2020-12-09 § 122 
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Verksamhetsplanen ska vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål 
och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen 
syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden 
råder över.  

4.2.1 Iakttagelser  
Socialnämnden har inte ställt upp några specifika mål för äldreomsorgen. Enligt 
Socialnämndens verksamhetsplan har socialnämnden två särskilda mål, dessa gäller 
dock inte för äldreomsorgen. 
Socialnämndens presidium uppgav att styrning av äldreomsorgen bland annat sker via 
lagstiftningen så som Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HLS), 
den nationella värdegrunden samt vid jämförelser med andra kommuner. Uppföljning 
av nämndens styrning sker enligt uppgift i huvudsak en gång per år via Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen (se avsnitt 4.3, 4.4). 
Verksamhetsföreträdare ansåg att en stor del av socialnämndens verksamhet regleras 
av lagstiftning för äldreomsorgen. I lagstiftningen finns enligt uppgift flera paragrafer 
som reglerar mål och uppdrag exempelvis portalparagrafen, som anger det 
övergripande målet för socialtjänsten. Nedan beskrivs portalparagraf enligt 
Socialtjänstlagen (1 kap. 1§);  
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas, ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt 
deltagande i samhällslivet.” 

Kopplat till de två mål som socialnämnden arbetar efter, Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping samt Kommunens organisation ska vara utvecklande och 
förnyande med en tillitsbaserad styrning, har verksamheten för särskilt boende arbetat 
fram egna mål för verksamheten. Målen har brutits ner till aktiviteter på avdelningsnivå. 
Dessa mål redovisas inte specifikt till nämnden däremot ingår de i den 
verksamhetsberättelse som område äldreboende levererar årligen. Dock uppgavs att 
de inte arbetat aktivt med dessa mål under pandemin. Vid intervju med 
verksamhetsföreträdare framkom att ”i de bästa av världar borde nämnden fastslå mål 
för verksamheten”. 

4.2.2 Kommentarer och bedömning  
Vi konstaterar att socialnämnden inte har fastställda mål, vad gäller äldreomsorgens 
verksamhet. Vid intervjuer framkom att nämnden lutade sig bland annat mot 
lagstiftningen så som SoL och HSL samt att styrning av verksamheterna genomfördes 
efter portalparagrafen. 
Om verksamheten ska styras mot exempelvis portalparagrafen är vår bedömning att 
det tydligt måste framgå av nämndens styrdokument. Detta för att tydliggöra vilken 
riktning äldreomsorgen i Falköping har/ska ha och därmed kunna följa upp att arbetet 
går mot beslutad riktning. Vi bedömer att det idag saknas en politisk uttalad 
ambitionsnivå för äldreomsorgens verksamhet, då det saknas tydligt uttalade mål. Vi 
rekommenderar socialnämnden att fastställa specifika mål kopplat till äldreomsorgen. 
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4.3 Värdegrundsarbete 
Kvalitetsgarantier - Värdighetsgaranti 

Kvalitetsgaranti/kvalitetsdeklaration beskriver vad medborgarna kan förvänta dig av en 
tjänst som kommunen erbjuder. En kvalitetsdeklaration är ett "kvitto" där brukare, 
politiker och tjänstepersoner skriftligen blir överens om vad som gäller för en kommunal 
tjänst. Kvalitetsdeklarationer visar vad brukaren kan förvänta sig av kommunens 
tjänster så som exempelvis bemötande, stöd och omsorg dvs. en tjänstegaranti. 
En värdighetsgaranti syftar till att tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de 
äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de behöver äldreomsorg.  

4.3.1 Iakttagelser  
Under 2013 genomfördes en större översyn av Falköpings dåvarande 
kvalitetsgarantier. Ett arbete genomfördes i samverkan med brukare, anhöriga, 
representanter från pensionärsorganisationer, politiker och andra intressenter. Syftet 
med översynen vara att tydliggöra för medborgarna vad de kunde förvänta sig av 
äldreomsorgen och därmed ge ett mervärde för de enskilda som var i behov av 
äldreomsorg. Utifrån denna översyn beslutade socialnämnden år 2013 om 
värdighetsgarantier för äldreomsorgen och hemtjänsten.  
I och med implementeringen av värdighetsgarantierna riktades det stort fokus på att 
arbeta med värdegrunden inom äldreomsorgens verksamheter.  
Upphävande av värdighetsgarantier 
Värdighetsgarantierna avskaffades år 20206, av socialnämnden, eftersom de ansågs 
bidra till prioriteringskonflikter/intressekonflikt/vara kontraproduktiva. Ett exempel där 
det uppstod prioriteringskonflikter uppgavs finnas inom myndighetsutövningen enligt 
verksamhetsföreträdarna. En god kvalitet inom myndighetsutövningen innebär 
rättssäker och likvärdig handläggning. Värdighetsgarantierna utlovade handläggning 
inom en viss tid. För att leva upp till värdighetsgarantierna framkom att 
biståndshandläggarna därför prioriterat att färdigställa utredningar inom den utlovade 
handläggningstiden, framför att inhämta tillräckligt med underlag för att kunna fatta 
rättssäkra beslut. På så vis kunde värdighetsgarantierna bidra till en sämre kvalitet i 
myndighetshandläggningen eftersom besluten kunde bli mer godtyckliga. 
Inom äldreboendena kunde intressekonflikter uppstå exempelvis i de fall anhöriga ville 
att brukarens utevistelse skulle öka, samtidigt som brukaren själv framfört att denne 
inte vill gå ut. Brukare som inte är intresserade av utevistelse riskerade då att få sina 
intressen tillgodosedda i andra hand eftersom garantin prioriterades framför annat. 
Inom hemtjänstens verksamhetsområde uppgavs att de använde garantierna i 
konkurrenssyfte för att förmedla kvalitetsarbetet gentemot potentiella och aktiva 
brukare.  
Den uppföljning som gjordes av värdighetsgarantiernas funktion visade att dessa i flera 
avseenden kommit att snarare orsaka grund för kvalitetsbrist än att säkra kvaliteten i 

 
6 SN 2020-03-18 §35 
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äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ansågs i utvecklingsarbetet förlorat sin relevans 
och att de enbart användes aktivt av avdelningen hemtjänst. Det uppgavs finnas andra 
mer flexibla möjligheter för hemtjänsten att föra ut sitt kvalitetsarbete till potentiella och 
aktiva brukare.  
Risk för bristande handläggning och minskad brukarcentrering gjorde enligt 
verksamhetsföreträdare att värdighetsgarantierna i praktiken inte fått den verkan som 
avsågs när dessa togs fram och beslutades.  
Arbete med värdegrund idag 

Vid intervjuer uppgavs att värdegrundsarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet 
och att det inte förändrats något i arbetssätt sedan värdighetsgarantierna avskaffades.  
Styrningen av värdegrundsarbetet sker nu enligt verksamhetsföreträdare genom den 
nationella värdegrunden (avsnitt 3 ovan) för äldreomsorgen, riktlinjer och rutiner för 
verksamheten (så som Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen7 
och Rutin Handläggning av ärenden vid biståndsenheten8 etc.), ledningssystem för 
kvalitet (avsnitt 3 ovan) samt genom samtal på arbetsplatsträffar och 
verksamhetsmöten.  
Verksamheterna arbetar idag utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. I 
exempelvis varje lägenhet på äldreboenden finns en informationspärm där broschyren 
”Äldreomsorgens nationella värdegrund” finns. Denna broschyr går kontaktpersonen 
igenom med anhöriga/brukare vid inflyttning samt i avstämningssamtal. 
De intervjuade framhöll att det ständigt måste vara fokus på värdighetsfrågorna i det 
arbete som genomförs.  
Uppföljning av värdegrundsarbetet 

Uppföljning av värdegrundsarbetet sker genom:  

— Synpunktshantering i DF Respons,9 
— Avvikelsehantering, 
— Utredningar och anmälningar enligt Lex Maria, 
— Rapporter, utredningar och anmälningar enligt Lex Sarah, 
— Regelbundna uppföljningar av kvalitet i respektive ledningsgrupp, 
— Nationella brukarundersökningar i hemtjänst och särskilt boende för äldre, 
— Nationella kvalitetsdata exempelvis KKiK (Kommunens kvalitet i korthet),  
— Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, där kvalitetsdata samlas årligen. I 

samband med att kvalitetsbokslutet beslutas av nämnden brukar nämnden ha en 
heldag för diskussion och uppföljning. 

Generellt uppgavs uppföljning de senaste åren inte genomförts i samma utsträckning 
som innan pandemin och med detta följer att insynen i verksamheterna varit mindre 

 
7 SN 2020-02-19 § 24 
8 Rutin, 2016-11-01, senast reviderad 2020-10-02 
9 DF Respons är ett systemverktyg som används för synpunkthantering inom hela Falköpings kommun 
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under denna period. Vad gäller uppföljningen menade företrädare för verksamheten att 
det krävs ett arbete för att komma tillbaka till samman nivå av uppföljning som innan 
pandemin. Längre tillbaka i tiden, runt 2012-2013, åkte fokusgrupper ut till exempelvis 
de särskilda boendena för att prata med brukarna. Vilka boenden som valdes ut för 
dessa träffar baserades bland annat på om det särskilda boendet fått klagomål på sig. 
Nämnden fick enligt uppgift via en särskild redovisning ta del av fokusgruppens 
iakttagelser och resultat.  
Kompetensutveckling 
Kompentensutveckling sker enligt verksamhetsföreträdare kontinuerligt. Varje termin 
får de utsedda kontaktpersonerna utbildning kopplat till uppdraget kontaktperson.  
Under hösten 2021 har all personal inom hemtjänst och särskilt boende gått en 
utbildning i ”Etik, kommunikation och bemötande i vården”. Utbildningen arrangerades 
av vuxenutbildningen. 

4.3.2 Kommentarer och bedömning  
Vi konstatera att det saknas lokalt fastställda värdighets- eller kvalitetsgarantier för 
äldreomsorgen i Falköping.  
Vid implementeringen av den nationella värdegrunden genomfördes stora 
utbildningsinsatser runt om i Sverige. Medarbetarna i kommunsektorn fick information 
och utbildning inom värdegrundsområdet. Det är av stor vikt att hålla sig ajour inom 
värdegrundsområdet. Vi ser positivt på att samtlig personal inom hemtjänsten och de 
särskilda boendena under hösten 2021 gått en utbildning som kan anses koppla an till 
värdegrundsarbetet. Utöver de lokala riktlinjerna och rutiner som finns för 
verksamheten, ledningssystem, samtal på arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten 
uppfattar vi att det inte finns någon systematisk plan för hur äldreomsorgen ska hålla 
värdegrundsarbetet levande. För att styra och få upp värdegrundsarbetet på agendan 
och hålla arbetet med värdegrund ständigt aktuellt och levande rekommenderar vi att 
ta fram en tydlig utbildningsplan för berörda medarbetare.   
Den nationella värdegrunden är övergripande och generell och därmed inte lika tydligt 
utformad som lokala värdighetsgarantier kan vara. Att styra mot och följa upp en tydlig 
värdighetsgaranti som är specifikt för den egna kommunen är enklare än att styra mot 
och följa upp en generell värdegrund. Därför rekommenderar vi att socialnämnden 
fastställer en lokal värdighetsgaranti. Som tidigare nämnts syftar värdighetsgaranti 
till att tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras 
anhöriga kan förvänta sig när de behöver äldreomsorg.  
Vidare är vår bedömning att uppföljning av värdegrundsarbetet kan tydliggöras. Idag 
följs värdegrundsarbetet upp genom ett antal olika moment dock saknas det ett 
helhetsgrepp för att kunna fastslå att värdegrundsarbete styrs mot önskat håll. 
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4.4 Brukarperspektivet  

Iakttagelser brukarens behov   
Bedömning av den enskildes individuella behov sker enligt uppgift via den utredning 
som genomförs i samband med ansökan av insatser. Beslutet utgår från de individuella 
behoven och konkretiseras genom ett uppdrag till verksamheten. Verksamheten 
upprättar därefter en genomförandeplan tillsammans med brukaren och, om de så 
önskar, anhöriga eller företrädare såsom gode män. Genomförandeplaner ska enligt 
rutin följas upp två gånger per år eller vid förändringar av behov. Enhetschef är 
ansvarig för att uppföljning sker. Via uppföljning fångas brukarnas behov och önskemål 
upp och genomförs därefter i praktiken.  
När genomförandeplanen är uppdaterad görs ändringar i de särskilda boendenas 
arbetssätt så kallat genomförandeplan i praktiken. Genomförandeplan i praktiken är ett 
sätt att planera brukarnas insatser utifrån personalens arbetstid. Utförs inte en insats 
görs avvikelse i den sociala dokumentationen.  
Varje brukare tilldelas en kontaktperson som har ett huvudansvar för en fungerande 
kommunikation mellan verksamhet och brukare/anhöriga/företrädare. 
Det sker ingen uppföljning av att genomförandeplanerna följs upp på nämndnivå.  
I samband med att en brukare flyttar in på ett särskilt boende gås rutinen 
Riskbedömning belastningsergonomi igenom. Genom rutinen bedöms exempelvis vilka 
medicinska insatser brukaren måste ha, vilka mentala och kognitiva funktioner 
brukaren har, av- och påklädning av brukaren etc. Därefter gås rutinen igenom två 
gånger per år. Om det vid genomgång av rutinen visar sig att brukaren behöver 
ytterligare hjälp alternativt att brukaren blivit bättre korrigeras exempelvis bemanningen 
utifrån detta. Personalen arbetar enligt verksamhetsföreträdare utifrån de processer 
och rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet för kvalitet, exempelvis 
Äldreboendeprocessen10.  
Förvaltningen använder den strukturerade metoden IBIC (Individens behov i centrum11) 
som syftar till att säkerställa att både utredning, beslut och genomförande sker utifrån 
den enskildes behov. 
Både särskilda boenden och hemtjänst arbetar med team-träffar där de olika 
professionerna (så som omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, 
sjuksköterska och enhetschef) träffas regelbundet och går igenom behov och planering 
kring den enskilde brukaren. Inom verksamheten särskilt boende sker team-träffarna 
minst två gånger per år och inom hemtjänsten en gång per år. Inom hemtjänsten har 

 
10 Äldreboendeprocessen (ÄBO-processen) beskriver visuellt de olika stegen från beslut om boendeplats 
till avslut. ÄBO-processen är klickbar för att komma till användbara dokument så som 
rutiner/riktlinjer/föreskrifter/lagar samt vem som är ansvarig för respektive aktivitet. 
11 IBIC, används som ett gemensamt synsätt och språk för att beskriva och dokumentera personens 
behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma synsättet och språket som används av både 
handläggare och utförare utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa, ICF. Med IBIC beskriver socialtjänsten individers behov på ett likvärdigt sätt i 
hela landet. 
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de även en så kallad ”brukartimme” varje dag, under denna timme diskuteras i 
förekommande fall den enskildes behov. 
Samtliga brukare, både inom särskilda boenden och i hemtjänst, har tilldelats en 
kontaktperson. I kontaktpersonens uppdrag ingår att följa brukarens behov. 
Kontaktpersonen har även ett huvudansvar för en fungerande kommunikation mellan 
verksamhet och brukare/anhöriga/företrädare. 
Anhöriga 

Anhörig deltar oftast vid upprättande av genomförandeplan. De anhöriga har framför 
allt i pandemitider fått kontinuerlig information, beroende på vilken situation som 
uppstått, om den anhöriga. Vid intervju framkom att det kan uppstå ett dilemma då 
anhöriga vill en sak medan brukaren inte vill samma sak. Exempelvis att anhöriga vill 
att deras mamma ska gå ut men brukaren själv inte vill gå ut.  
Anhöriga kontaktas även när det skett en Lex Sara anmälning eller när det kommit 
signaler eller avvikelser om att det inte fungerar tillfredsställande för brukaren.   

4.4.1  Kommentarer och bedömning  
Vi kan konstatera att nämnden använder sig av den strukturerade metoden IBIC som 
syftar till insatser ska ske utifrån brukarnas individuella behov. IBIC metodstöd syftar till 
att formulera nuläge och mål, med fokus på de individuella behoven. 
Att den strukturerade metoden IBIC används är positivt. Vi konstaterar att 
genomförandeplanerna är ett centralt ”verktyg” för att arbeta med brukarperspektivet 
på många plan, med fokus på individens behov och önskemål. En genomförandeplan 
ska vara en försäkran att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt. 
Förvaltningen bör därmed genomföra regelbundna egenkontroller i syfte att minimera 
riskerna för bristande uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna. 
Nämnden ska delges resultatet av genomförda egenkontroller.    
Det sker regelbundna team-träffar där professioner kopplat till respektive brukare ingår. 
På dessa träffa behandlas behov, återkoppling och planering kring den enskilde 
brukaren och hens insatser. En viktig funktion för brukaren är hens kontaktperson, 
vilken även deltar på team-träffarna. I kontaktpersonens uppdrag ingår att följa 
brukarens behov och hålla kontakt med anhöriga. 

Iakttagelser bemötande 
Brukarperspektivet kopplat till bemötandefrågor säkerställs enligt intervjuer med 
verksamhetsföreträdare huvudsakligen genom genomförandeplanen.  
Uppföljning och förbättringsarbete kopplat till bemötande sker på flera nivåer. 
Bemötande följs upp genom synpunktshaneringen, avvikelsehantering och nationella 
brukarundersökningen för äldreomsorgen. 
Vid varje synpunkt och avvikelse görs en bedömning om förändringar behöver 
genomföras och en eventuell plan för förbättring på den enhet som avvikelsen avser. 
Det är ett lokalt förbättringsarbete som kan leda till direkta förändringar i rutiner och 
arbetssätt. Vid nya rutiner och arbetssätt tar respektive enhetschef med sig 
förbättringar till respektive ledningsgrupp för spridning till övrig verksamhet. 
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Socialt ansvarig samordnare (SAS) och verksamhetsutvecklare besöker 
verksamheternas ledningsgrupper två gånger per år. Vid dessa besök går de igenom 
kvalitetsdata så som exempelvis bemötande. De följer även upp verksamheternas 
förbättringsarbete. Större behov och förbättringar fångas upp och tas med till 
verksamhetsplan för kommande år. Mindre behov och förbättringar genomförs lokalt 
hos varje verksamhet eller enhet.  
I samband med Säkerhets- och patientberättelsen görs en sammantagen analys. 
Nämnden brukar få genomföra en workshop kring resultaten och kommer med förslag 
på större förbättringsarbeten. Under 2021 och 2022 är fokus ensamhet och sociala 
aktiviteter 
Av Säkerhets- och patientberättelsen 2020 framgår att förvaltningen analyserat 
inkomna synpunkter och följande beskrivs; ”Förutom service och tjänster lämnas 
synpunkter på bemötande hos personalen och dess kompetens. Eftersom en stor 
andel synpunkter som inkommer rör bemötande görs konklusionen att förvaltningen 
har personal med mycket gott bemötande och annan personal där bemötande och 
kompetens behöver stärkas för att möta de behov som finns.” 
Brukarbedömning 

Av nedan tabell framgår att brukarna inom hemtjänsten upplever att de får ett 
mycket/ganska bra bemötande av personalen. Även brukare inom de särskilda 
boendena uppger att det till övervägande del är mycket eller ganska nöjda med 
bemötandet från personalen. För de särskilda boendena har nöjdheten över 
bemötande dock minskat jämfört med åren 2016 – 2018.  

Bemötande  2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende 
med hemtjänst som uppgett att de var mycket/ganska 
nöjda med personalens bemötande 

99 98 98 97 98 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande 

97 96 97 94 94 

Källa: www.kolada.se 
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Öppna jämförelser 

Vid jämförelse med övriga kommuner i Sverige uppges bemötandet inom hemtjänster 
vara gott. Däremot uppges för de särskilda boendena inte det bästa betyget.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.2  Kommentarer och bedömning  
Bemötande följs upp genom synpunktsaneringen, avvikelsehantering och den 
nationella brukarundersökningen för äldreomsorgen vilka till viss del redovisas i den 
årliga Säkerhets- och patientberättelsen som nämnden tar del av. Av Säkerhets- och 
patientberättelsen 2020 framgår att förvaltningen analyserat inkomna synpunkter och 
att de inom vissa områden behöver stärka bemötande och kompetens hos 
medarbetarna. 
De anhöriga har framför allt i pandemitider fått kontinuerlig information, beroende på 
vilken situation som uppstått, om den anhöriga. 
Av den nationella statistiken framgår att brukarna inom hemtjänstens 
verksamhetsområde är till 98 procent mycket eller ganska nöjda med personalens 
bemötande, vilket så varit även de senaste fem åren. För brukarna inom de särskilda 
boendena uppges en lägre nöjdhet (94 procent). Nöjdheten hos de som bor på särskilt 
boende har minskat en aning de senaste fem åren.  Vi bedömer att nämnden bör 
analysera samt vidta erforderliga åtgärder i de fall där nöjdhetsgraden har sjunkit över 
åren.  
Iakttagelser delaktighet och inflytande 

Brukarnas delaktighet och inflytande säkerställs enligt intervjuer med 
verksamhetsföreträdare inom ramen för arbetet med genomförandeplaner och följs 
systematiskt upp genom brukarundersökningar, avvikelsehantering och 
synpunktshantering. Detta i sin tur är delar av nämndens samlade 
kvalitetsledningssystem som redovisas till nämnden årligen via Kvalitets- och 
patientberättelsen12.   

 
12 SN, 2021-03-17 § 44 

Bemötande, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 83-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 
97 

Median (riket) 98 

      
Västra Götalands 
län 96   

Falköping 98 71 

Bemötande, särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  85-100  

 Rang av 
212  Vägt medel (riket) 94 

Median (riket) 94 

      

Västra Götalands 
län 93   

Falköping 94 102 
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Vid framtagandet/uppföljning av genomförandeplanen hörsammas individens önskemål 
när insatser ska genomföras. Vid intervjuer framhölls att det inte alltid är möjligt att 
tillmötesgå brukarens önskemål exempelvis kan inte samtliga brukar få hjälp med 
städning varje torsdag ej heller duscha samma dag och tid.  
Inom de särskilda boendena finns det brukarråd där brukarna kan framföra synpunkter 
och önskemål, dock har dessa råd legat nere under pandemin. Vidare får brukarna 
inom de särskilda boendena möjlighet att påverka kosten genom kostrådet. 
Åsikter och önskemål 
Brukarbedömning 

Nedan tabell beskriver nyckeltalet hur brukarna uppfattar att hänsyn tas till deras 
åsikter och önskemål. Inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
nyckeltalet minskat från år 2016 till 2020. 

Hänsyn till åsikter och önskemål 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende 
med hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen 
alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål 

95 92 88 91 89 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till åsikter och önskemål 

86 82 81 82 82 

Källa: www.kolada.se 

 

Öppna jämförelser 

För både hemtjänsten (89 procent) och särskilt boenden (82 procent) är nyckeltalet, att 
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska 
utföras, ligger Falköping i mitten dvs. varken bra eller mindre bra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

 
Hänsyn till åsikter och önskemål, 

hemtjänst 
Kommun och län Procent   

Min-max (riket) 69-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 
87 

Median (riket) 88 

      
Västra Götalands 
län 85   

Falköping 89 97 

 
Hänsyn till åsikter och önskemål,  

särskilt boende  
  Procent   

Min-max (riket)  57-97  
 Rang av 

198  Vägt medel (riket) 79 

Median (riket) 80 

      

Västra Götalands 
län 81   

Falköping 82 74 
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Påverka tid 
Brukarbedömning 

Brukarna inom hemtjänsten och de särskilda boendena uppger att det de senaste fem 
åren försämrats avseende hur de kan påverka vilka tider de önskar hjälp.  

Möjlighet att påverka tider 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende 
med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan 
påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen  

74 67 64 63 66 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka 
tider de får hjälp av personalen  

71 70 70 65 65 

Källa: www.kolada.se 

 

Öppna jämförelser 

66 procent av brukarna i ordinärt boende med hemtjänst uppgav att de alltid eller oftast 
kan påverka vid vilka tider personalen kommer. Vid nationell jämförelse var detta ett 
gott betyg. Särskilt boende uppvisade ett medel resultatet vad gäller att personalen 
alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.3  Kommentarer och bedömning  
Inom ramen för arbetet med genomförandeplan hörsammas enligt de intervjuade 
individens önskemål gällande delaktighet och inflytande så långt som möjligt. Det finns 
bland annat inom de särskilda boendena brukarråd och kostråd där brukarna får vara 
med och påverka. Uppföljning kopplat till delaktighet och inflytande sker genom 
brukarundersökningar, avvikelsehantering och synpunktshantering.   

Påverka tid, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 36-79 

 Rang av 281  Vägt medel (riket) 
59 

Median (riket) 59 

      
Västra Götalands 
län 55   

Falköping 66 42 

Påverka tid, särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  36-90  
 Rang av 

195  Vägt medel (riket) 60 

Median (riket) 61 

      

Västra Götalands 
län 62   

Falköping 65 56 
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Av nationell statistik framgår att brukarna inom hemtjänsten (89 procent) och de 
särskilda boendena (82 procent) varken är nöjda eller missnöjda med hur deras åsikter 
och önskemål omhändertas. Vidare kan vi konstatera att nöjdheten vad gäller hänsyn 
till åsikter och önskemål de senaste fem åren minskat (brukarundersökningen). Då 
brukarnas inflytande och delaktighet enligt brukarundersökningen minskat, kopplat till 
den nationella värdegrunden, bör nämnden vidta erforderliga åtgärder för att 
säkerställa att brukarnas inflytande och delaktighet inte fortsätter att minska. Inflytande 
och delaktighet bör istället öka. 

Iakttagelser trygghet och förtroende 
Trygghet 
Brukarbedömning 

Av tabellen nedan framgår att brukarna inom hemtjänsten år 2020 vad gälle trygghet 
ligger kvar på i princip samma nivå som 2016. Däremot har tryggheten för de brukare 
som bor på särskilt boende markant minskat från år 2016. 

Trygghet 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo kvar 
hemma med stöd från hemtjänsten 

93 91 85 90 94 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo på ett 
särskilt boende 

92 92 90 89 81 

Källa: www.kolada.se 
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Öppna jämförelser  

Inom hemtjänsten uppgav merparten att de känns sig mycket tryggt eller ganska tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten.    
För särskilda boende redovisades uppgavs att de inte kände sig mycket eller ganska 
trygg att bo på särskilt boendet.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

Förtroende 
Brukarbedömning 

Vad gäller nyckeltalet, om brukarna har förtroende för all eller flertal av personalen har 
hemtjänsten minskat sedan 2016 och särskilda boenden ligger på i princip samma 
procentsats som år 2016.  

Förtroende 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
har förtroende för all eller flertal av personalen som 
kommer hem till brukaren 

98 96 92 94 94 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
har förtroende för all eller flertal av personalen på 
boendet 

92 87 88 85 91 

Källa: www.kolada.se 

 

 

 

 

 

  Trygghet, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 68-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 
86 

Median (riket) 89 

      
Västra Götalands 
län 86   

Falköping 94 18 

Trygghet,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  73-100  
 Rang av 

210  Vägt medel (riket) 87 

Median (riket) 88 

      

Västra Götalands 
län 88   

Falköping 81 191 
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Öppna jämförelser  

94 procent av brukarna i hemtjänsten och 91 procent i särskilt boende uppgav att de 
hade förtroende för alla eller för flertalet av personalen. I nationell jämförelse påvisade 
både hemtjänsten och särskilt boende i Falköping ett gott resultat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.4  Kommentarer och bedömning  
Vi ser positivt på att brukarna inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
förtroende för all eller flertalet av den personal de möter. Däremot uppger endast 81 
procent av brukarna inom de särskilda boendena att de känner sig mycket eller ganska 
trygga med att bo på ett särskilt boende. Detta nyckeltal har minskat markant från 2016 
till 2020 (från 92 procent år 2016 till 81 procent år 2020). Det är av största vikt att 
brukarna känner sig trygga i sitt hem (särskilda boende), därför uppmanar vi nämnden 
att följa och stärka utvecklingen av hur brukarna inom särskilda boenden upplever 
tryggheten nogsamt.   

Iakttagelser måltider och aktiviteter, Särskilda boenden 
Måltider, särskilt boende 
Brukarbedömning 

Nyckeltalet att gällande om brukarna inom särskilt boende anser att måltiderna som 
serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen har 
minskat de senaste fem åren. Markant minskning har skett mellan 2019 och 2020. 

Måltider, SÄBO 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att måltiderna som serveras på det särskilda 
boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen 

75 72 73 72 66 

Källa: www.kolada.se 

 Förtroende för personal, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 68-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 89 

Median (riket) 92 

      
Västra Götalands 
län 90   

Falköping 94 70 

Förtroende för personal,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  62-98  

 Rang av 
211  Vägt medel (riket) 84 

Median (riket) 86 

      

Västra Götalands 
län 85   

Falköping 91 29 
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Öppna jämförelser  

Vid nationell jämförelse hamnar Falköping varken bra eller mindre bra vad gäller om 
brukarna inom särskilda boenden upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

Möjlighet till aktiviteter, särskilt boende 
Brukarbedömning 

Aktiviteter, SÄBO 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som 
erbjuds  

69 61 60 63 64 

Källa: www.kolada.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltider,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  47-92  

 Rang av 
206  Vägt medel (riket) 70 

Median (riket) 71 

      

Västra Götalands 
län 71   

Falköping 66 148 
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Öppna jämförelser  
Andel personer 65 år och äldre i särskilda boenden som är mycket nöjda eller ganska 
nöjda med aktiviteterna som erbjuds uppges vara varken bra eller mindre bra vid 
nationell jämförelse.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.5  Kommentarer och bedömning  
Nyckeltalet att brukarna inom särskilt boende anser att måltiderna som serveras på det 
särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen uppges varken vara bra 
eller mindre bra vid nationell jämförelse. Upplevelsen kring måltidssituationen har 
minskat de senaste fem åren (från 75 procent år 2016 till 66 procent år 2020). En stor 
minskning kan ses mellan år 2019 och 2020 vilket troligtvis kan tillskrivas pågående 
pandemi och de restriktioner som finns/funnits kopplat till denna.  
Andel brukare i särskilda boenden som är mycket nöjda eller ganska nöjda med 
aktiviteterna som erbjuds uppges varken vara bra eller mindre bra vid nationell 
jämförelse.  År 2016 var motsvarande siffra 69 procent. Nöjdheten med aktiviteterna 
har minskat mellan år 2016 och 2020 (69 till 51 procent). Vi bedömer att nämnden bör 
vidta erforderliga åtgärder i de fall där brukarnas nöjdhetsgrad har minskat.  

Iakttagelser personalkontinuitet ur ett brukarperspektiv, hemtjänsten 
Kvalitetsmåttet hur många personal som möter en hemtjänsttagare inom en 14-
dagarsperiod följs upp årligen genom Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Av nedan 
tabell framgår hur många personer som en hemtjänsttagare mött under en 14-
dagarsperiod.  

Aktiviteter,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  25-91  

 Rang av 
183  Vägt medel (riket) 61 

Median (riket) 62 

      

Västra Götalands 
län 63   

Falköping 64 70 

Kontinuitet hos brukarna, hemtjänst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

16 14 14 15 14 15 

http://www.kolada.se/
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Genom den dagliga planeringen arbetar enligt uppgift arbetsledarna inom hemtjänsten 
aktivt för att minimera antalet arbetstagare som besöker en hemtjänsttagare. För att 
minimera antalet personer som brukaren ska möta arbetar hemtjänsten med ett så 
kallat kontinuitetsschema där medarbetarna är indelade i geografiska områden. 
Medarbetaren åker då främst till de brukare som är inom det område medarbetaren 
tilldelats. På så sätt minskar antalet personer som brukaren möter. Under pandemin 
har/är det svårt att säkerställa kontinuiteten då medarbetarna själva varit sjuka och att 
de har varit hemma för vård av sjuka barn i mycket större utsträckning. 
 

 
Källa: www.kolada.se 

Av ovan tabell framgår att Falköping år 2020 i genomsnitt hade minst antal personer 
som besökte brukaren inom hemtjänstens verksamhetsområde. År 2021 låg 
kommunen i paritet med kommungruppen mindre stad/tätort.  

4.4.6  Kommentarer och bedömning  
Genom att hemtjänsten delats in i geografiska områden samt genom daglig 
planeringen av hemtjänstens arbete arbetas det för att minimera antalet arbetstagare 
som besöker brukaren. Kvalitetnyckeltalet, hur många personal som möter en 
hemtjänsttagare inom en 14-dagarsperiod, följs upp årligen genom Kommunens 
kvalitet i korthet, KKIK. Vid jämförelser med kommungruppen, alla kommuner och 
Västra Götalands läns kommuner ligger Falköping gällande hur många personal 
hemtjänsttagaren träffar inom en 14-dagars period i paritet med dessa grupper 
alternativt lägre. De senaste fem åren (2017–2021) har i genomsnitt 14–15 personer 
besökt hemtjänsttagaren. År 2016 var motsvarande siffra 16 personer.  

Iakttagelser översikt hemtjänst och särskilt boende  
Utifrån resultat från de nationella undersökningar som genomförs så som 
brukarundersökning och Öppna jämförelser arbetar förvaltningen både med generella 

13

14

15

16

17

Alla kommuner Falköping Mindre stad/tätort Västra Götalands
läns kommuner

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde

2019 2020 2021

http://www.kolada.se/
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och enhetsspecifika åtgärder. Om exempelvis en hemtjänstenhet uppvisar ett mindre 
tillfredsställande resultat ska då den specifika enheten ta fram en åtgärdsplan. Då det 
istället är åtgärder som hela äldreomsorgen behöver arbete med exempelvis social 
tillvaro tas det fram åtgärdsplaner på en övergripande nivå. Kopplat till social samvaro 
har det tillsatts en aktivitetssamordnare. 
Företrädare för nämnden uppgav att om ett nyckeltal påvisar ett sämre värde skulle de 
kunna ge förvaltningen i uppdrag att förbättra nyckeltalet utifrån det som kommit fram i 
brukarundersökning, Öppna jämförelser eller dyl. Dock framgick det att så inte gjorts de 
senaste åren.  
Helhetssyn hemtjänst och särskilt boende 
Brukarbedömning 

Av tabellen nedan framgår att brukarna inom hemtjänsten är betydligt mer nöjda med 
helheten av sina insatser än de som bor på särskilt boende år 2020. Nöjdheten/ 
helhetssynen inom de särskilda boendena har minskat markant från år 2016 till år 
2020.  

Helhetssyn 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 

96 95 90 90 94 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda 
boende 

89 83 85 83 76 

Källa: www.kolada.se 
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Öppna jämförelser 

För hemtjänsten som helhet ger brukarna ett gott betyg (grönt, 94 procent). Falköpings 
kommun hemtjänst rankas på plats 58 av 282 svarande kommuner när det gäller 
hemtjänsten som helhet.   
Brukarna inom särskilt boende ger kommunen ett sämre betyg (rött, 76 procent). 
Falköping rankas på plats 174 av de 210 som svarat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

4.4.7  Kommentarer och bedömning  
Sammanfattningsvis gällande brukarperspektivet kan vi konstatera att 94 procent av 
brukarna inom hemtjänsten uppger att de är mycket eller ganska nöjda med den 
hemtjänst de får, helheten (år 2020).  
För de särskilda boendena uppger dock enbart 76 procent att de är mycket eller 
ganska nöjda. Nyckeltalet gällande helheten av särskilda boenden har minskat markant 
sedan år 2016 (från 89 procent 2016 till 76 procent 2020). Mellan år 2019 och 2020 
skedde den största minskningen vilket skulle kunna tillskrivas pandemin.  
 

4.5 Medarbetarperspektivet  

Iakttagelser bemanning 
Äldreboende 

Av nedan tabeller framgår antal omsorgspersonal per plats i särskilt boende för 
vardagar och helger.  

 
Hemtjänst i sin helhet 

  Procent   

Min-max (riket)  65–100  

 Rang av 
282  Vägt medel (riket) 88 

Median (riket) 91 

      

Västra Götalands 
län 87   

Falköping 94 58 

 
Särskilt boende i sin helhet 

  Procent   

Min-max (riket)  52–95  
 Rang av 

210  Vägt medel (riket) 81 

Median (riket) 82 

      
Västra Götalands 
län 82   

Falköping 76 
174 

  

http://www.kolada.se/
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Källa: Kolada. Omsorgspersonal/plats, enligt schema. Snitt, vardagar i oktober år 2020, antal. Med 
omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter inom socialtjänstens 
äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, 
äldrepedagoger eller silviasystrar. 

 

 
Källa: Kolada. Omsorgspersonal/plats, enligt schema. Snitt, helgdagar i oktober år 2020, antal. Med 
omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter inom socialtjänstens 
äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, 
äldrepedagoger eller silviasystrar.  

Hemtjänst 
Hemtjänsten bemannas enligt uppgift utifrån beslut och uppdrag från biståndsenheten. 
Hela systemet inom hemtjänsten bygger på att de från en dag till en annan måste 
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anpassa bemanningen till att brukare inte längre är aktuella till att de plötsligt måste 
bemanna för en brukare med mycket omfattande behov. Verksamheten är också 
konkurrensutsatt genom LOV. 

4.5.1  Kommentarer och bedömning  
Vi noterar att Falköping, utifrån jämförelse av tillgänglig nationell statistik, avseende de 
särskilda boendena, har något högre i bemanning under vardagar och helger i 
jämförelser med kommungruppen (mindre stad/tätort), Västra Götalands läns 
kommuner samt alla Sveriges kommuner. Bemanning inom Hemtjänsten är svårare att 
jämföra med andra då det saknas nationell statistik inom området. 

Iakttagelser rekrytering 
Socialförvaltningen har enligt verksamhetsföreträdare två olika steg som den 
timanställde ska ”passera”. 
I det första steget intervjuar den utsedda rekryteringsgruppen de som lagt en 
intresseanmälan via webben. Den arbetssökande bjuds in till ett möte där det visas en 
ett bildspel och där den arbetssökande får svara på frågor. Därefter intervjuas 
kandidaten utifrån en fastställd intervjumall. Utifrån resultat från intervjun läggs 
personens ansökan in i ett system där enhetscheferna i verksamheterna kan hämta ut 
underlag för vidare intervjuer. 
I det andra steget kallar enhetschefen den arbetssökande till intervju och ställer frågor 
om bland annat tillgänglighet, erfarenhet och kompetens. För att försöka skapa en bild 
av arbetet får kandidaten information om hygienrutiner, skyddsprodukter, Covid-19 
rutiner etc. Om arbetsgivaren beslutar att gå vidare med kandidaten efterfrågas 
referenstagning från tidigare arbetsgivare.  
Timvikarier utan utbildning får jobba ca 300 dagar, därefter avslutas de. Detta uppges 
koppla an till hållbar rekrytering och möjlighet att kunna utföra det arbete som krävs 
inom verksamheten. Timvikarier som har adekvat utbildning LAS:as13 in och 
fastanställs.  
Vid intervjuer framkom att rekrytering av personal är en stor utmaning. För att göra de 
som går omvårdnadsprogrammet anställningsbara vad gäller exempelvis det svenska 
språket efter avslutad utbildning har det startats ett samarbete med kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden. I utbildningen har det nu införts språkundervisning för de 
som så behöver utveckla språket.  

4.5.2  Kommentarer och bedömning  
Vid intervjuer framkom det att rekrytering av personal är en stor utmaning, framför allt 
utbildad personal. För att få arbeta som vikarie inom äldreomsorgen ska den sökande 
passera två olika steg. Svenska språket lyftes som ett problem/krav för att kunna 
anställa vikarier/medarbetare. 

 
13 Lagen om anställningsskydd 
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Iakttagelser utbildning  
De särskilda boendena har 375 tillsvidareanställd personal i verksamheten, 374 är 
utbildade undersköterskor och en är vårdbiträde.  
Hemtjänsten har totalt 155 tillsvidareanställda varav 152 är undersköterskor och tre 
vårdbiträden.  
Demensutbildning 

All fastanställd personal som arbetar på demensboende har en demensutbildning. Vid 
anställning på ett demensboende anmäls enligt uppgift den anställda per automatik till 
demensutbildning dvs. om personen inte redan har genomgått en demensutbildning. 
Enligt uppgift har även i stort sett all personal som arbetar på ett icke demensboende 
genomgått demensutbildning. Även huvuddelen av nattpersonalen (68 av 73 personer) 
har demensutbildning. 
I nuläget finns enligt verksamhetsföreträdare även tre personal med som gått YH-
demens (demensutbildning på yrkeshögskola) och tre som läser utbildningen. 
Utbildningen genomförs på halvtid under två års tid. 
Av 155 anställda inom hemtjänsten har 84 demensutbildning (54 procent). För 15 
undersköterskor som arbetar inom korttidsverksamheten saknas uppgift om eventuell 
vidareutbildning. 
Verksamheten arbetar även med det nationella kvalitetsregistret BPSD14. BPSD är ett 
kvalitetsregister för bedömning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 
Det finns utbildade administratörer i BPSD på alla enheter och utbildning i BPSD hålls 
regelbundet utifrån behov. 
Utbildning för nyanställda, vikarier samt tillsvidareanställda 

Vid nyanställning till ett särskilt boende följer den anställda en introduktionsrutin 
(Introduktionsportalen) där olika utbildningsinsatser ingår. Introduktionen anpassas till 
kraven som finns på arbetsplatsen exempelvis om en arbetsplats använder Intraphone 
som är digital planering får den nyanställde utbildning i detta.  
När personalen har arbetat en tid (kan vara mellan 14 dagar och ett par månader 
beroende på erfarenhet) får de genomgå en delegeringsutbildning. 
Förutom introduktionsrutin och delegeringsutbildning får de tillsvidareanställda, som 
berörs av ombudsroller kopplat till exempelvis hygien, inköp, BPSD-administration, 
teknik genomgå utbildning. Det genomförs även brandutbildning samt hjärt- och 
lungutbildning. 
Inom hemtjänsten genomgår samtlig personal livsmedelsutbildning, utbildning i basala 
hygienrutiner, kontaktpersonsutbildning samt förflyttningsteknik, Vissa medarbetare går 
även delegeringsutbildningen. 
 

 
14 Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska 
beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för 
personen med demenssjukdom. 
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4.5.3  Kommentarer och bedömning  
Det är positivt att det är så pass många med adekvat utbildning i Falköpings kommun.  
Särskilda boendena har 375 tillsvidareanställd personal i verksamheten varav 374 är 
utbildade undersköterskor och ett vårdbiträde. Hemtjänsten har totalt 155 
tillsvidareanställda varav 152 är undersköterskor och tre vårdbiträden.  
Positivt är också att all fastanställd personal som arbetar på demensboende har en 
demensutbildning. I stort sett all personal som arbetar på ett icke demensboende har 
även de genomgått demensutbildning. Huvuddelen av nattpersonalen har också 
demensutbildning.  
Drygt hälften av de anställda inom hemtjänsten har demensutbildning. För 15 
undersköterskor som arbetar inom korttidsverksamheten saknas uppgift om eventuell 
vidareutbildning.  
Vår bedömning är att det finns rutiner för att vikarier och nyanställda får en adekvat 
utbildning när de anställs. Vid nyanställning på särskilt boende ska den anställda följa 
en introduktionsrutin där olika utbildningsinsatser ingår. Introduktionen anpassas till 
kraven som finns på arbetsplatsen exempelvis om en arbetsplats använder Intraphone 
som är digital planering får den nyanställde utbildning i detta.   
När personalen har arbetat en tid (kan vara mellan 14 dagar och ett par månader 
beroende på erfarenhet) får de genomgå en delegeringsutbildning. 
Förutom introduktionsrutin och delegeringsutbildning får de tillsvidareanställda, som 
berörs av ombudsroller kopplat till exempelvis hygien, inköp, BPSD-administration, 
teknik genomgå utbildning. Det genomförs även brandutbildning samt hjärt- och 
lungutbildning. 
Inom hemtjänsten genomgår samtlig personal livsmedelsutbildning, utbildning i basala 
hygienrutiner, kontaktpersonsutbildning samt förflyttningsteknik, Vissa medarbetare går 
även delegeringsutbildningen. 
Vi bedömer att nämnden bör kontinuerligt följa upp huruvida rutinerna för utbildning av 
vikarier och nyanställda efterlevs.  

Iakttagelser personalomsättning  
Företrädare för verksamheten uppger att de överlag upplever en större rörlighet hos 
personalen samt att det haft flera pensionsavgångar. De yngre som kommer uppges 
vara föräldralediga i större omfattning än tidigare vilket även det leder till 
personalomsättning. Fler uppges också vara studielediga och tjänstlediga för att pröva 
annat arbete. En yngre personalgrupp leder enligt verksamhetsföreträdare till en större 
personalrörlighet. 
Inom de särskilda boendena arbetas det efter ”genomförande i praktiken” vilket innebär 
att arbetsuppgifterna/momenten roteras runt inom personalgruppen. Detta så att all 
personal får vara med på de olika arbetsmomenten och inte alltid tilldelas de ”mindre 
roliga” arbetsmomenten.  
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Personalomsättning 2019 2020 2021 
Personalomsättning 
äldreboenden, % 

 
1,2 % 12,3 % 7,7 % 

Personalomsättning 
hemtjänst, % 2,7 % 14,1 % 14,4 % 
    

Källa: Socialförvaltningen, Falköpings kommun 

Den stora skillnaden mellan 2019 och 2020 beror enligt uppgift på att de under 
pandemin anställt en del timvikarier på allmän visstidsanställning och att flera av dessa 
sedan avslutats. Samtidigt stängdes två boenden och ett nytt öppnades, vilket även det 
ledde till en del omsättning. Personalomsättningen på äldreboenden minskade mellan 
är 2020 och 2021. För fullständig redovisning av personalomsättning se bilaga B. 

4.5.4  Kommentarer och bedömning 
Falköpings kommuns äldreomsorg har under de senaste tre åren (2019–2021) haft en 
stor personalomsättning vilken enligt uppgift bland annat beror på pandemin. Utifrån 
vår erfarenhet är dock vår bedömning att det varit nog så stora svängningar som 
behöver följas för att säkra kompetensförsörjningen framgent. Vi rekommenderar därför 
nämnden att nogsamt följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta 
åtgärder för att bromsa personalomsättningen.   
 

4.6 Vårdtyngdsmätning  

Iakttagelser  
Ingen vårdtyngdsmätning har genomförts under 2021 ej heller under de senaste åren. 
Problem med en traditionell vårdtyngdsmätning uppgavs vara att mätningen som sker 
ena veckan inte stämmer nästa vecka då mättillfället enbart ger en ögonblicksbild.  
För att fånga in bland annat utökad vårdtyngd har det under hösten 2021 inrättats ett 
utvecklingsteam. Team ska sättas in i verksamheter som upplever svårigheter i sitt 
arbete. De ska enligt uppgift arbeta operativt i verksamheten under ett antal veckor 
med att gå igenom arbetssätt, arbetsformer och schemaläggning osv.  
Utvecklingsteamet består av medarbetare från äldreboenden, hemtjänst och 
funktionsnedsättning. Anledningen till att medarbetarna kommer från de olika 
verksamhetsområdena är att olika verksamheter är bra på olika saker och metoder. 
Med detta arbetssätt hoppas organisationen skapa ett lärande mellan olika 
verksamhetsområden genom att ta tillvara på kompetenser från andra områden för att 
förbättra verksamheten. Vid intervjuer framkom dock att det stött på vissa problem så 
som exempelvis att personer i teamet deltar i granskningen av den 
verksamhet/avdelning eller dyl. som de har sin anställning i. Det arbetas nu med att se 
över och finna lösningar på de problem som uppdagats. 
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4.6.1  Kommentarer och bedömning  
Vi delar uppfattningen om problematiken gällande vårdtyngdsmätning och den tröghet 
som finns att åtgärda ökad/minskad vårdtyngd. Vi ser positivt på att det inrättats ett 
utvecklingsteam med syfte att hjälpa verksamheter som upplever att de exempelvis har 
utökad vårdtyngd.  

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen av 
äldreomsorgen bör stärkas. Då det saknas fastställda mål från socialnämnden, vad 
gäller äldreomsorgens verksamhet, menar vi att det är svårt att säkerställa att 
äldreomsorgen styrs mot önskad riktning kvalitativt.  
Vår bedömning avseende värdegrundsarbetet är att det till viss del bedrivs 
ändamålsenligt dock kan arbetet stärkas bland annat vad gäller uppföljning att 
värdegrundsarbetet styrs mot önskat håll samt att det behöver tas fram en tydlig 
utbildningsplan kopplat till värdegrundsarbetet. 
Vi kan konstatera att 94 procent av brukarna inom hemtjänsten uppger att de är mycket 
eller ganska nöjda med den hemtjänst de får, helheten (år 2020). För de särskilda 
boendena uppger dock enbart 76 procent att de är mycket eller ganska nöjda med sitt 
särskilda boende. Nyckeltalet gällande helheten för särskilda boenden har minskat 
markant sedan år 2016 (från 89 procent 2016 till 76 procent 2020). Mellan år 2019 och 
2020 skedde den största minskningen vilket skulle kunna tillskrivas pågående 
pandemi. 
Inom ramen för arbetet med genomförandeplan ska individens önskemål hörsammas 
gällande delaktighet och inflytande så långt som möjligt. Vi kan dock konstatera att 
nöjdheten vad gäller hänsyn till åsikter och önskemål de senaste fem åren minskat. Då 
brukarnas inflytande och delaktighet enligt brukarundersökningen minskat 
rekommenderar vi, kopplat till den nationella värdegrunden, nämnden säkerställa att 
brukarnas inflytande och delaktighet inte fortsätter att minska. 
Vi ser positivt på att brukarna inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
förtroende för all eller flertalet av den personal de möter. Däremot uppger endast 81 
procent av brukarna inom de särskilda boendena att de känner sig mycket eller ganska 
trygga med att bo på ett särskilt boende. Detta nyckeltal har minskat påfallande från 
2016 till 2020 (från 92 procent år 2016 till 81 procent år 2020). Det är av största vikt att 
brukarna känner sig trygga i sitt hem (särskilda boende), därför uppmanar vi nämnden 
att följa och stärka utvecklingen av hur brukarna inom särskilda boenden upplever 
tryggheten nogsamt.   
Falköpings kommuns äldreomsorg har under de senaste tre åren (2019–2021) haft en 
betydande personalomsättning vilken enligt uppgift bland annat beror på pandemin. 
Utifrån vår erfarenhet är dock vår bedömning att det varit nog så stora svängningar 
som behöver följas nogsamt för att säkra kompetensförsörjningen framgent. Vi 
rekommenderar därför nämnden att nogsamt följa och analysera 
personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att bromsa 
personalomsättningen.   
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— stärka äldreomsorgens styrning (avsnitt 4.2.1) 
— fastställa mål för äldreomsorgens verksamhet och därmed en uttalad politisk 

ambitionsnivå (avsnitt 4.2.1) 
— tydliggöra uppföljning av den nationella värdegrunden (avsnitt 4.3.1) 
— att styra mot och följa upp en tydlig värdighetsgaranti som är specifikt för den egna 

kommunen är enklare än att styra mot och följa upp en generell värdegrund. Därför 
rekommenderar vi att en lokal värdighetsgaranti fastställts (avsnitt 4.3.1) 

— ta fram en utbildningsplan kopplat till arbetet med värdegrund (avsnitt 4.3.1) 
— säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet (avsnitt 4.4.3) 
— säkerställa att brukarna inom de särskilda boendena känner sig trygga (avsnitt 

4.4.4) 
— säkerställa att regelbundna egenkontroller genomförs i syfte att minimera riskerna 

för bristande uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna inom ramen 
för IBIC metodstöd (avsnitt 4.4) 

— följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att 
bromsa personalomsättningen (avsnitt 4.5) 

— säkerställa samt kontinuerligt följa upp att rutinerna för utbildning av vikarier och 
nyanställda efterlevs (avsnitt 4.5.3) 
 

 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

 
 
 
 
 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

Camilla Strömbäck   Viktoria Bernstam 

Certifierad kommunal 
revisor   

Certifierad kommunal 
revisor och 
kundansvarig 
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A Bilaga, Öppna 
jämförelser 

 
Öppna jämförelser 
2020 - Vård och 
omsorg om äldre, 
Uppgifterna avser 
personer som är 65 
år och äldre och 
2020 

Ordinärt boende 

 
  1. Hänsyn till 

åsikter och 
önskemål, 
hemtjänst 

2. Påverka 
tid, 

hemtjänst 

3. Tillräckligt 
med tid, 

hemtjänst 

4. 
Bemötande 
hemtjänst 

5. 
Förtroende 

för personal, 
hemtjänst 

6. Trygghet, 
hemtjänst 

7. Hemtjänst 
i sin helhet 

8. Riskföre-
byggande 
åtgärder i 
ordinärt 
boende  

9. Personal-
kontinuitet i 
hemtjänst 

 

 

 

 Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Antal    

Min-max (riket) 
69-100 

 Rang 
av 
283  

36-79 
 Rang 

av 
281  

63-97 
 Rang 

av 
283  

83-100 
 Rang 

av 
283  

68-100  Rang 
av 
283  

68-100 
 

Rang 
av 
283  

 65-100  
 

Rang 
av 
282  

 0-100  
 

Rang 
av 
108  

7-23 
 

Rang 
av 
212  

 

Vägt medel (riket) 

87 59 82 97 

89 

86 

88 46 
 15 

(ovägt)  
 

Median (riket) 88 59 84 98 92 89 91 45 15  

                                       
Västra Götalands 
län 85   55   81   96   90   86   87   41       

 

Falköping 89 97 66 42 84 139 98 71 94 70 94 18 94 58 * * * *  
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Öppna jämförelser 
2020 - Vård och 
omsorg om äldre 
Uppgifterna avser 
personer som är 65 
år och äldre och 
2020 

Särskilt boende 

 
  

10. Hänsyn 
till åsikter 

och 
önskemål,  

särskilt 
boende 

11. Påverka 
tid, särskilt 

boende 

12. Tillräckligt 
med tid, 
särskilt 

boende 

13. 
Bemötande, 

särskilt 
boende 

14. 
Förtroende 

för personal,  
särskilt 

boende 

15. Trivsel 
eget rum/ 
lägenhet,  

särskilt 
boende 

16. Trivsamt 
gemen-
samma 

utrymmen,  
särskilt 

boende 

17. Trivsamt 
utomhus, 

särskilt 
boende 

18. Maten,  
särskilt 

boende 

 

  

 

  Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent    

Min-max (riket)  57-97  
 Rang 
av 198  

 36-90  
 Rang 
av 195  

 49-93  
 Rang 
av 209  

 85-100  
 Rang 
av 212  

 62-98  
 Rang 
av 211  

 48-88  
 Rang 
av 210  

 33-90  
 Rang 
av 207  

 35-89  
 Rang 
av 193  

 49-94  
 Rang 
av 211  

 

Vägt medel (riket) 79 60 74 94 84 74 64 67 74 
 

Median (riket) 80 61 76 94 86 74 65 67 75 
 

                                       

Västra Götalands län 81   62   75   93   85   74   65   66   75   
 

Falköping 82 74 65 56 77 89 94 102 91 29 73 122 66 86 52 181 75 103  
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Öppna 
jämförelser 2020 
- Vård och 
omsorg om äldre 
Uppgifterna avser 
personer som är 
65 år och äldre 
och 2020 

Särskilt boende 

 
  

19. 
Måltider,  
särskilt 

boende 

20. 
Aktiviteter,  

särskilt 
boende 

21. 
Möjlighet till 
utevistelse,  

särskilt 
boende 

22. Träffa 
sjuk-

sköterska 
särskilt 

boende 

23. Träffa 
läkare, 
särskilt 

boende 

24. Kontakt 
med 

personal,  
särskilt 

boende 

25. 
Trygghet,  

särskilt 
boende 

26. Särskilt 
boende i 
sin helhet 

27. Riskföre-
byggande 
åtgärder i  

särskilt 
boende 

28. Bruk av 
tryckav-
lastande 

underlag i  
särskilt 

boende 

29. 
Väntetid 
till särskilt 
boende 

 

  

 

  Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Antal    

Min-max (riket) 
 47-92   

Rang 
av 
206  

 25-91   
Rang 

av 
183  

 24-90   
Rang 

av 
207  

 44-94   
Rang 

av 
198  

 29-81   
Rang 

av 
177  

 65-97   
Rang 

av 
211  

 73-100   
Rang 

av 
210  

 52-95   
Rang 

av 
210  

 5-95   
Rang 

av 
258  

 5-79   
Rang 

av 
219  

6-275  
Rang 

av 
210  

 

Vägt medel (riket) 70 61 58 75 53 82 87 81 60 34 64  
 

Median (riket) 71 62 58 75 54 83 88 82 59 34 54 
 

                                               
Västra Götalands 
län 71   63   60   73   52   83   88   82   59   33       

 

Falköping 66 148 64 70 57 108 76 81 53 93 85 76 81 191 76 174 69 68 42 54 * *  
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B Bilaga, Personalomsättning år 2019 - 2021 
 
Personalomsättning särskilt boende 
 
2019 

 
2020 

 
2021 
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Personalomsättning hemtjänst 
 
2019 

 
2020 

 
2021 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-04-11 

SN 2022/00005  
 

 

  

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2022-03-01 – 2022-03-31.        

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor för mars 2022 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  229 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  729 

Bostadsanpassningsbidrag 7 

Jämkning dubbla boendekostnader 3 

Tillståndsenheten i samverkan 0 

Personal/anställningar mars 2022 

Tillsvidare 68 

Visstid 29 

Timanställda 47 

Socialnämndens arbetsutskott mars 2022 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-02 §§ 50 – 54  

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-16 §§ 55 – 72  

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-30 §§ 73 – 91  

Allmänna ärenden 

Diarienummer Beslut Delegat 

SN 2022/49 Anmälan till 

integritetsskyddsmyndigheten 

Biträdande socialchef 

SN 2020/48 Beslut om att låta Ung Omsorg 

genomföra verksamhet på 

äldreboende 

Socialnämndens 

ordförande 

SN 2022/40 Fullmakt till förvaltningsjurist att 

föra nämndens talan i Skaraborgs 

Tingsrätt, mål nr T 1155-21 

Socialchef 

      

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

Carin Karlsson, Nämndsekreterare 



 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-03-21 

 

 

 
Ledamöter   Ersättare 
Per Halldén (M) Ordförande Johanna Svensson (S) 
Rune Lennartsson (C)  Lisbeth Ek (S) 
Inga-Lill Bergsten (S)  Elias Assio (M) 
Angela Joelsson (KD) 
Dag Högrell (L)   

           Heléne Svensson (S)  Morgan Billman (M) 
   Corry Thuresson (S)   
 
 
 

 
Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB 
Lilian Göthberg, Falköpings Reumatikerförening 
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening 
Leif Brandt, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Stig Johansson, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR 
Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU 
 
 
 
Tjänstepersoner 
Linda Karelid, kanslichef 
Anders Winlöf, Valnämndens ordförande 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 
 

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 

Måndagen den 21 mars kl 18:00- 19:15  

 

Ärende 

1. Information från valnämnden inför val 2022 

Linda Karelid, kanslichef och Anders Winlöf, Valnämndens ordförande informerade 

om tillgänglighet i kommunens vallokaler.  

2. Inkomna frågor  

Har Falköpings Kommun varit i kontakt med Västtrafik om buss upp till Tåstorps 

boendet och till nya affärsområdet Jula, Willys, Biltema? Idag finns det inte säkra 

vägar för varken cykel eller promenerande. 

Borde inte politiken tänka på och planerar in kollektivtrafiken när nya områden eller 



boenden byggs? Det vore bra med ett övergångsställe uppe vid Biltema. En bro över 

vägen har väl också diskuterats kommunalt. 

Har Falköpings Kommun svårt att sätta upp skyltar till ex Tåstorps boendet?  

Svar från politiken: 

En trafikstrategi är på gång. Det är inte kommunen som äger frågan om kollektivtrafik, 

men kommunen har pågående samtal med Västtrafik. Det är inga enkla samtal och det 

går väldigt långsamt. 

När det gäller övergångställe och bro vid Biltema så är det så att det är Trafikverkets 

vägar, så det är de som bestämmer över dom. Även där pågår en dialog med 

Trafikverket om just övergångsställe. 

Det finns skyltar som verksamheten av någon anledning inte använder sig av.  

 

3. Övriga frågor 

Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB,  och 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, lyfter att kommunen dragit 

in utbetalning för habiliteringsersättningen för daglig verksamhet, from mars 2021, om 

personen inte kunde närvara fysiskt. Detta ledde till att flera personer missat sin 

ersättning. Föreningarna var 2020 i kontakt med ansvariga politiker och blev då lovade 

att deltagarna på daglig verksamhet skulle få sin ersättning. Det var ersättningen för 

den dagliga verksamheten som drogs in, men de fick som tur var den extra 

ersättningen som betalades ut från staten. En skrivelsen lämnas till Anna-Karin som 

lämnar den vidare till socialförvaltningens nämndsekreterare.  

 

När man bokar Vindängens idrottshall så funkar inte de automatiska dörröppnarna 

efter skoltid Anna-Karin tar med det till fastighetschefen. 

 

Kenth Karlsson frågar hur det kunde beslutas att en blivande förskoleklasselev blev 

skolplacerad på Centralskolan istället för på en funktionsanpassad skola som 

Vindängen? 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar önskar ett tillägg till de framtagna 

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass. Tillägget skulle vara ytterligare ett  

urvalskriteriet till de redan 4 urvalskriterierna som finns om vårdnadshavares 

önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgå: Särskilda skäl skall beaktas speciellt 

om tillgänglighet.  

Frågan lyftes om någon risk och konsekvens analys gjorts då riktlinjerna togs, med 

tanke på att placera elever på ej funktionsanpassade skolor? 

Föreningarna kommer komma in med en skrivelse rörande detta till Barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Synpunkt om plogning, Margaretagatan och Idrottsgatan har inte haft plogade 

trottoarer på hela vintern. Frågan skickades via DF och fick ett väldigt konstigt svar, 

att det finns inte plats. Vad finns det inte plats till?  

Den skottade snön som finns i stora högar har inte forslats bort, det kan inte vara bra 

ur en miljöaspekt när det smälter.  

Nästa möte måndagen den 23 maj kl. 18.00. 

 

Per Halldén 

Ordförande 
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Ledsagarservicen hotad 

Ny statistik från socialstyrelsen, publicerad den 7:e april 2022, visar att antalet 
synskadade som får ledsagarservice enligt LSS-lagen har minskat drastiskt. 
Konsekvenserna innebär bl.a. geografisk isolering, ekonomiska svårigheter och stort 
mänskligt lidande för gravt synskadade och blinda som drabbas. 
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– Det är som ett slag i magen på landets alla synskadade och oerhört allvarligt då 
ledsagarservicen är en av de viktigaste stödinsatserna för vår grupp, säger Niklas Mattsson, 
ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.  

Synskadade ska ingå i personkrets 3 i LSS, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. År 2010 var antalet personer som tillhörde personkrets 3 och som erhöll 
ledsagarservice 2 484. Enligt socialstyrelsens statistik som offentliggjordes idag är motsvarande 
siffra 855 personer för 2021. Alltså en minskning med 65 procent. Trots att lagen är densamma 
är synskadade bit för bit på väg att uteslutas från stöd enligt LSS.  

Synskadades Riksförbund har larmat om utvecklingen länge. Socialstyrelsens statistik är 
ytterligare en bekräftelse på att kommuner och domstolar inte längre medger synskadade 
ledsagarservice. De som får avslag vittnar om stora svårigheter och stort psykiskt lidande i 
spåren av det förlorade stödet. Ändå har lagstiftare och regering inte agerat.  

Synskadade som får avslag på sin ansökan om ledsagarservice enligt LSS hänvisas idag till att 
istället söka socialt bistånd enligt socialtjänstlagen. Det innebär att den enskilde endast kan få 
”skälig levnadsnivå”. Samtidigt har gränsen för vad som anses utgöra skälig levnadsnivå för 
synskadade blivit allt mer restriktiv. SRF:s förbundsjurist vittnar om kommuner som nekar 
ledsagning för att gå och handla då personen kan få behovet tillgodosett genom att beställa 
maten på internet, om isolerade personer som ansökt om ledsagning för att få gå och träna med 
andra men nekats med motiveringen att de istället kan utföra yoga i hemmet. Och till och med 
om enskild som nekats stöd i samband med offentliga tillställningar för att bl.a. kunna hitta till 
toaletten med hänvisning till att de istället kan använda blöja.   

– Bland SRF:s medlemmar finns också uppgifter om allvarlig psykisk ohälsa som konsekvens av 
det minskade stödet. Även exempel på synskadade som tagit sina liv när de nekats nödvändigt 
stöd. Vårt samhälle har blivit inhumant mot synskadade” säger förbundets förbundsjurist Anna 
Quarnström.  

– Det går inte att säga annat än att det är människofientliga beslut i landets kommuner och 
domstolar när synskadades rättigheter tas ifrån de på detta sätt, fortsätter Niklas Mattsson, 
ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.  

Presskontakt:  

Förbundsordförande Niklas Matsson  

08-39 91 11 

Niklas.Mattsson@srf.nu  

Förbundsjurist Anna Quarnström  

08-39 92 48 

Anna.Quarnstrom@srf.nu 

mailto:Niklas.Mattsson@srf.nu
mailto:Anna.Quarnstrom@srf.nu


Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning. 
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Den 31 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport 2022 till regeringen - Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?  Årsrapporten 2022 
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Läs hela rapporten här: 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/bo_ar2022_blir-det-nan-skillnad.pdf  

 
Med vänlig hälsning, 

 
Elisabeth Dahlin, barnombudsman  
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Verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 2021

Verksamhetsbeskrivning och samverkande parter

Barnahus Skaraborg startades i april 2012. Sektor socialtjänst i Skövde är värd för 
verksamheten. Ett samverkansavtal är upprättat mellan socialtjänsten i samtliga kommuner i 
Skaraborg, Åklagarmyndigheten i Skövde, Polismyndigheten i Västra Götaland och Skaraborgs 
Sjukhus genom Barn - och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) och 
Barn - och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM). 

Målgruppen är barn 0–18 år som misstänks ha utsatts för vålds- och fridsbrott, sexualbrott, 
kvinnlig könsstympning och brott med hedersmotiv samt från 1 juli barnfridsbrott. Till 
målgruppen tillkommer också barn som agerar ut sexuellt, främst mot andra barn. 

De samverkande parterna ska var och en inom sitt verksamhetsområde ge bästa möjlighet till 
medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp till målgruppen. Parterna har ett gemensamt ansvar 
för den övergripande verksamheten vid Barnahus.

Ledningsgruppen består av tjänstemannaberedningen från Skaraborg samt representanter med 
ledningsansvar från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs Sjukhus. Dessutom 
finns en referensgrupp bestående av representanter från samtliga socialtjänster, 
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, BUP samt BUM. Referensgruppen har träffats vid två 
tillfällen under året.

Personal och utbildning

Personal

Barnahus Skaraborg har två samordnare, anställda på heltid. Samordnarnas uppgift är att 
underlätta för parterna att utföra sina respektive uppgifter utan att överta någons ansvar och 
befogenheter. Lena Ödlund Möller avslutade sin tjänst som samordnare 31 januari och ersattes 
1 mars av Paula Örtemark. 

De samverkande parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 
Barnahus Skaraborg samt att representera samrådsmöten som äger rum vid ett tillfälle per 
vecka. Under året har samrådsgruppen bestått av totalt 20 personer. Engagemanget har varit 
mycket stort från alla berörda parter.     

Utbildning



En utav samordnarna fullföljt utbildningen ”Barnmisshandel och sexuella övergrepp”, 7,5 poäng 
vid Linköpings Universitet samt Utvägs utbildning att leda barn - och föräldragrupp.

Båda samordnarna har gått utbildning i SARA (riskbedömning i partnervåld), PATRIARK-V2 
(riskbedömning för hedersrelaterat våld) samt påbyggnad att utbilda andra i PATRIARK-V2.

 Samordnarna har haft kontinuerlig handledning under året.

Verksamhetsinnehåll

Fokusområde för Barnahus har under 2021 varit hedersrelaterat våld och förtryck.

Flera nationella utbildningar har under året anordnats av Barnafrid där samordnarna och även 
andra samverkansparter deltagit. Samordnarna har ingått i en referensgrupp till Barnafrid 
tillsammans med fem andra Barnahus. Syftet har varit att hjälpa till i planeringen av en 
utbildningsdag riktad till chefer inom Barnahussamverkan samt framtagande av en film som är 
tänkt att användas i utbildningssyfte.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Skaraborg medel för att utreda frågan om det finns 
behov av ett resurscentrum för hedersrelaterade våld och förtryck. Utredningsuppdraget har 
tilldelats Barnahus styrgrupp. Ansvariga för utredningsarbetet är en verksamhetsutvecklare vid 
Sektor socialtjänst i Skövde och samordnarna för Barnahus. Utredningen ska vara färdigställd 
2022.

”Efter barnförhöret”

Barnahus fortsätter motivera alla samverkanskommuner att arbeta utifrån modellen ”Efter 
barnförhöret”. Detta som ett led i att säkerställa att alla barn och deras familjer får ett tryggt 
och professionellt omhändertagande efter att ett barn varit på barnförhör. 

Barnahus kommer under 2022 att genomföra en nätverksdag för familjebehandlare och 
handläggare som aktivt arbetar med hembesöken utifrån modellen.

KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel) och krisstöd

Barnahus har pausat KIBB då det i dagsläget bara är en utav samordnarna som har utbildning i 
metoden. Ställning kommer att tas huruvida Barnahus ska fortsätta erbjuda KIBB eller om det 
finns större behov av någon annan typ av stöd till kommunerna.

Krisstöd är pågående i en familj.



Utväg

En utav samordnarna har under hösten varit gruppledare i Utvägs barn – och föräldragrupp.

Barnfridsbrott

Den 1 juli infördes en ny lagstiftning, barnfridsbrott. Under våren innan lagen trädde i kraft var 
samordnarna på ett par föreläsningar och utbildningar. En arbetsgrupp tillsammans med 
Barnahus, polis och åklagare har bildats för att följa upp hur verksamheten kan behöva 
anpassas utifrån ett troligt scenario av ökade ärenden. Samråden har anpassats så att det vid 
varje tillfälle finns avsatt tid för ett ärende rörande barnfridsbrott.

Informationsmöten Barnahus 

Barnahus Skaraborg har vid två tillfällen informerat om verksamheten för Högskolan i Skövde, 
barnmorskestudenter och distriktssköterskestundeter.

Barnahus Skaraborg har anordnat informationsträffar för nyanställda socialsekreterare och 
familjebehandlare i Skaraborg vid två tillfällen under året.

Barnahus Skaraborg har tagit emot studiebesök av nyanställda handläggare inom 
socialtjänsten, familjebehandlare från Mariestads kommun samt från kvinnojouren Tranan.

Samordnarna har blivit intervjuade vid tre tillfällen av studenter från tre olika universitet i deras 
examensarbeten.

Nätverk

Barnahus Skaraborg ingår i ett nätverk för samtliga Barnahus i Västra Götaland. Förutom 
Barnahus Skaraborg ingår Barnahus Göteborg, Barnahus Fyrbodal samt Barnahus Södra 
Älvsborg i nätverket.  Under året har nätverket träffats vid ett tillfälle, i Göteborg. 

För att inkludera socialtjänsten i utvecklingsarbetet på Barnahus har varje kommun i Skaraborg 
en Barnahusambassadör. Barnahusambassadörerna träffas en gång per termin tillsammans 
med samordnarna. Tanken är att använda träffarna till erfarenhetsutbyte, gå igenom rutiner, 
goda exempel, tankar och idéer gällande Barnahusarbetet samt handläggning av ärenden 
avseende målgruppen. Barnahusambassadörerna har en viktig uppgift i att sprida 
informationen och diskussionerna från mötena till den egna arbetsgruppen. Det har under året 
varit två träffar med Barnahusambassadörerna. Tema för vårens träff var barn som agerar ut 
sexuellt, där visades en föreläsning från Off Clinic och en efterföljande diskussion med 
Pär Sandahl, BUP Mariestad. Höstens träff ägnades i första hand åt barnfridsbrottet där Anneli 
Johansson från polisen, BiNR, medverkade.



Samordnarna deltog under våren och hösten på de nationella nätverksträffarna för Barnahus 
som Barnafrid anordnade. 

Barnahus Skaraborg bjuder årligen in advokater och biträdande jurister vilka har förordnats 
som särskilda företrädare av Skaraborgs tingsrätt, vilket också har skett i år. Syftet med mötet 
var att diskutera hur vi kan stärka barnperspektivet i rättsprocessen. Vid mötet medverkande 
också representanter från socialtjänsten, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.

Samordnarna har deltagit i nätverket ”För barnets bästa i Skaraborg” med representanter från 
kommun – elevhälsa och socialtjänst, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet och 
Bräcke Diakoni.

Husmöten

Husmöten är ett forum för samrådsgruppen att stärka samverkan, lära av varandra, diskutera 
verksamhetsgemensamma frågor och kvalitetssäkra samråden. Under våren genomfördes ett 
möte digitalt, höstens möte ställdes in på grund av lågt deltagande men en skriftlig redogörelse 
över verksamheten skickades ut.

Lokal

Ombyggnation av fastigheten har pågått under hela året inför att ”Kulturlabbet” ska flytta in sin 
verksamhet i början av 2022. Barnahus kommer under 2022 att få flytta till nya lokaler under 
förutsättning att alla samverkansparter ger sitt godkännande till detta. Frågan är under 
utredning i Barnahus styrgrupp. Tänkt adress är Kyrkogatan 11, centralt i Skövde. 

Behov av ny lokal där det finns utrymme för verksamheten att växa är stort. Polisen har under 
2021 utbildat fler barnförhörsledare och ytterligare personer kommer att utbildas under 2022. 
Det innebär att de har möjlighet att utreda ärenden i snabbare takt vilket också ökar behovet 
av inspelningsstudios. Ytterligare en aspekt som kommer att påverka behovet av 
barnförhörsrum är den lagändring som trädde i kraft 22-01-01 som innebär att det ges större 
möjlighet att använda inspelade videoförhör för personer över 15 år i rätten. För Barnahus 
målgrupp kan det komma att handla om en ökning av videoinspelade förhör bland barn i 
åldrarna 16-18 år som i dagsläget i första hand hörs i ”vanliga” förhör på polishusen runt om i 
Skaraborg. 

Blir ett resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck verklighet i Skaraborg kommer även 
behovet av att hålla videoinspelade förhör i dessa ärenden öka, då också bland personer över 
18 år.



Polisen ser att de varit tvungna att använda sig av sina barnförhörsrum i Lidköping och 
Mariestad i högre utsträckning eftersom barnförhörsrummet på Barnahus varit så frekvent 
uppbokat.

Eftersom trycket på vårt barnförhörsrum är stort blir vi allt mer ofta tvungna att hitta annan 
lokal utanför huset på måndagarna då vi har våra samråd.

Covid-19

Verksamheten har pågått som vanligt gällande förhör. Begränsning av antal personer i 
medhörningsrummet har gjorts. Förebyggande åtgärder såsom extra städ, tillgång till handsprit 
och munskydd har funnits.

Under 2021 har verksamheten sett en markant ökning av ärenden både beträffande samråd 
och förhör. Det är svårt att veta om det är en effekt efter de restriktioner som följt av 
Covid-19 men ökningen är dock signifikant jämfört med tidigare år. 

Statistik

Samråd: 199 varav 191 planerande, 2 konsultativa och 6 uppföljande

Rådgivningar: 246 
Barnförhör på Barnahus: 274  
Barnförhör på polishuset Lidköping: 84
Barnförhör på polishuset i Mariestad: 28
Barnförhör totalt: 386
Antal dagar från aktualiserat på Barnahus till första förhör: 15.7

Jämfört med 2020 har andelen barnförhör som genomförts på Barnahus ökat med 21 %.
Vi kan också se att antalet dagar från det att ett ärende blivit aktuellt på Barnahus till första 
förhör har hållits har ökat med tre dagar jämfört med 2020. Detta beror delvis på det ökade 
antalet ärenden men sannolikt har också pandemin påverkat då många förhör fick ombokas på 
grund av sjukdom både hos barn och professionella.

Det är svårt att hitta en specifik orsak till den stora ökningen av barnförhör vi sett under 2021. 
Det finns dock några saker vi kan peka på. Lagändringen gällande barnfridsbrottet som infördes 
21-07-01 har bidragit till fler ärenden. Vårt samarbete med polis och åklagare kring dessa 
ärenden visar på att andelen barn som ska höras som brottsoffer i dessa ärenden med allra 
största sannolikhet kommer att öka ytterligare i takt med att fler blir trygga i hur 
lagstiftningen ska tillämpas.



Mycket tyder också på, som olika nationella undersökningar visat, att våld i nära relation har 
ökat under pandemin. 

För mer information avseende statistik, se bilaga.

 



Statistik Barnahus Skaraborg 2021

RÅDGIVNINGAR

Totalt antal rådgivningar 246

Totalt antal pojkar 124

Totalt antal flickor 122

Totalt antal Brottsutsatt 236

Totalt antal Vittne 2

Totalt antal Förövare 8  

Rådgivningar per hemkommun  

Hemkommun Antal

Essunga 3

Falköping 12

Grästorp 8

Gullspång 10

Götene 3

Hjo 12

Karlsborg 1

Lidköping 38

Mariestad 27

Skara 34

Skövde 55

Tibro 13

Tidaholm 2

Töreboda 14

Vara 12

Annan kommun 2

  



Rådgivningar per ålder  

Ålder Antal

0 år 2

1 år 0

2 år 8

3 år 13

4 år 12

5 år 20

6 år 22

7 år 30

8 år 22

9 år 18

10 år 19

11 år 19

12 år 14

13 år 6

14 år 10

15 år 12

16 år 11

17 år 7

18 år 1

Aktualiserad av

Socialtjänst 241

Skola 2

BUP 1

Annan 2

Åtgärd

Samråd 125

Endast konsultation 119

Annat 2  



ÄRENDE   

Totalt antal pojkar  161

Totalt antal flickor  160

Totalt antal målsägande  296

Totalt antal vittnen  18

Totalt antal förövare  7

Antal förhör i snitt per ärende  0.9

Antal ärenden med fler än ett förhör  15

   

Ärenden per hemkommun   

Hemkommun  Antal

Essunga  3

Falköping  33

Grästorp  7

Gullspång  6

Götene  4

Hjo  12

Karlsborg  2

Lidköping  56

Mariestad  16

Skara  26

Skövde  79

Tibro  10

Tidaholm  11

Töreboda  12

Vara  21

Annan kommun  23

 



Ärenden per ålder   

Ålder  Antal

0 år  2

1 år  1

2 år  5

3 år  15

4 år  13

5 år  26

6 år  26

7 år  29

8 år  22

9 år  24

10 år  25

11 år  25

12 år  19

13 år  19

14 år  45

15 år  12

16 år  9

17 år  4

18 år  0



Misstänkt gärningsperson   

Gärningsperson  Totalt

Mamma  61

Pappa  118

Både mamma och pappa  32

Styvmamma  6

Styvpappa  28

Syskon  15

Barnet själv  3

Annan anhörig (vuxen)  4

Annan ej anhörig (vuxen)  35

Annan anhörig (barn)  2

Annan ej anhörig (barn)  9

Okänd  17 (gäller i första hand it-relaterade brott)

 FÖRHÖR

Förhör Barnahus 274

Förhör Lidköping 84

Förhör Mariestad 28

Totalt antal förhör Skaraborg 386

SAMRÅD

Konsultativt 2

Planerande 191

Uppföljande 6

Totalt antal samråd 199

LÄKARUNDERSÖKNINGAR 6



TIDSASPEKTER

Antal dagar från polisanmälan till första förhör (gäller alla ärenden 33.4

även de som inte varit aktuella för samråd på Barnahus)

Antal dagar från aktualiserat på Barnahus till första samråd 10.9

Antal dagar från aktualiserat på Barnahus till första förhör 15.7

Jämförelse 2020

Rådgivningar 233

Samråd 133

Förhör på Barnahus 226
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