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Munkedals Kommuns värdegrund
All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

möta alla med respekt och eftertanke
stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
göra mesta möjliga nytta för våra brukare
arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete
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Datum

2022-01-12
Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 17 januari 2022, kl. 09:00

Plats:

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal

Justeringsdatum:

2022-01-20, senast kl. 13:00

Justeringsperson:

Föregående möte Carina Thorstensson (C)

Ordförande:

Christoffer Rungberg (M)

Sekreterare:

Fredrick Göthberg

Ärende

Föredragare
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Ylva Morén

-

Information
1.

Information från Kommunstyrelsens förvaltning
2022
Dnr 2022-000009

2.

Information / rapporter från förtroendevalda 2022 Kommunstyrelsens Presidium
Dnr 2022-000008

6

Beslutas av kommunstyrelsen
3.

Remiss - Förslag till näringslivsstrategi 2030 Fyrbodals kommunalförbund
Dnr 2021-000217

4.

Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för Elisabeth Linderoth
transportinfrastrukturen 2022-2033
Dnr 2021-000277

26

5.

Remiss - Regional transportinfrastrukturen för
Västra Götaland 2022-2033
Dnr 2021-000232

Elisabeth Linderoth

29

6.

Remiss - En förbättrad förpackningsinsamling
Dnr 2021-000290

Ylva Morén

85

7.

Genomlysning Rambo
Dnr 2021-000282

Ylva Morén

114

8.

Uppdrag Avfallsplan Rambo
Dnr 2021-000285

Ylva Morén

116

9.

Långsiktig finansiering och ny utvecklad
organisation för Kommunakademin Väst
Dnr 2021-00231

Ylva Morén

120

-

147

10. Namnsättning nya förskolan Brudås
Dnr 2021-000293

-
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Datum

2022-01-12
Kommunstyrelsen

11. Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD),
Förvaltningsrättens beslut om inhibition av
Kommunfullmäktiges beslut gällande
vindkraftverk Skottfjället
Dnr 2021-000261

-

149

12. Återrapport - Initiativärende från Rolf Jakobsson, Ylva Morén
KD krav på att anställda inom äldreomsorgen skall
vara vaccinerade mot Covid-19
Dnr 2021-000213

152

13. Anmälan av ordförandebeslut - Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
i Västra Götaland
Remiss Färdplan Länsgemensam strategi för god
och nära vård
Dnr 2021-000274

157

14. Anmälan av delegationsbeslut - 2021
Dnr 2021-000026

250

-

Beslutas av kommunfullmäktige
Bereds av kommunstyrelsen
15. Kommunalt väghållningsområde för Munkedal
Dnr 2021-000093

Elisabeth Linderoth

253

16. Överföringsledning Tungenäset
Dnr 2021-000237

Ylva Moren & Lars-Erik
Hansson

268

17. Samhällsbyggnadsnämndens äskande hos
Kommunfullmäktige om utökad ram Anpassning av lokal för mödravården - Foss 7:13
(skatten)
Dnr 2021-000292

Lars-Erik Hansson

278

18. Omsorgsresor till daglig verksamhet
Dnr 2021-000273

-

280

19. Medborgarförslag från Birgitta Karlsson gällande
byggåtervinning
Dnr 2021-000165

-

286
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1. Justerare: Christoffer Rungberg, Munkedal
BESLUTSÄRENDEN
2. Direktionens årshjul 2022
Information av Carina Ericson, administrativ chef
Förslaget på årshjul för 2022 följer föregående års modell med förändringen att vartannat möte
hålls digitalt, vart annat fysiskt ute hos medlemskommunerna.
Direktionen beslutar
att godkänna förslaget på årshjul 2022.
3. Årlig uppdatering av policys och riktlinjer
Ingen föredragning på mötet
För närvarande finns inga aktuella uppdateringar av policydokument eller riktlinjer. Tidigare
under året har direktionen fattat beslut om revidering i gällande inköps- och
upphandlingspolicy.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
4. Förslag till bostadsförsörjningsprogram Melleruds kommun
Ingen föredragning på mötet
Melleruds kommun har tagit fram ett förslag till ett nytt bostadsförsörjningsprogram för
Mellerud med riktlinjer för bostadsförsörjningen mellan åren 2022–2026.
Direktionen beslutar
att avstå från att lämna synpunkter på förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Melleruds
kommun.
5. Förslag till översiktsplan för Lysekils kommun
Ingen föredragning på mötet
Lysekils kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.
Direktionen beslutar
att avstå från att lämna synpunkter på förslag till översiktsplan för Lysekils kommun.
6. Nomineringsärende bolagstämma Mediapoolen
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Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör
Valberedningen har berett ärendet och föreslagit Christoffer Rungberg, Munkedals kommun,
som ersättare för Jan Hognert som ombud i bolagsstämma Mediapoolen.
Direktionen beslutar
att utse Christoffer Rungberg till ombud i bolagsstämma för Mediapoolen.
7. Skrivelse gällande seniorkortsutredning
Information av Helen Tisell, infrastrukturstrateg
För att Fyrbodals medlemskommunerna ska kunna besluta om inriktning för fortsatt arbete
behövs tydligare kostnads- samt konsekvensbeskrivningar för alternativen. Ett samråd/remiss
bör göras när detta tagits fram.
Direktionen beslutar
att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds skrivelse gällande utredning av seniorkort
och översända den till kollektivtrafiknämnden samt Västtrafik.
INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN
8. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033
Information av Max Falk, infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen.
Den 30 november lämnade Trafikverket över förslaget till nationell plan för infrastruktur
2022–2033 till regeringen.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
9. Granskning och utlåtande delårsrapport 2021-08-31
Information av Carina Ericson, administrativ chef
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet samt att sända rapport och utlåtande till
kommunerna för vidare handläggning.
10. Utvärdering årets arbete
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Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör
Enligt innevarande års årshjul ska utvärdering av innevarande års arbete göras. En dialog hölls
om detta på mötet.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
11. Remiss: Näringslivsstrategi 2030
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling
Under 2021–2030 års programperiod föreslås Fyrbodals kommunalförbund arbete med
näringslivsutveckling att samlas under en gemensam Näringslivsstrategi 2030.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
12. Återkoppling – Svar på fyra frågor kring nytt samverkansavtal Naturbruk
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör
Svar på de fyra frågorna redovisades. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att notera
informationen samt föreslå till förbundsordföranden att denne vid kommande möten med
Västkom och Beredningen för Hållbar utveckling (BHU), Västra Götalandsregionen, föreslår
att förslaget på nytt samverkansavtal Naturbruk skickas ut på remiss till kommunerna i Västra
Götaland.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
13. Strategiskt utvecklingsområde: Digitalisering
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör
Fördjupad information kopplad till verksamhetsplanen.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
14. Aktuella projektansökningar
Ingen föredragning på mötet
Information om aktuella projektansökningar.
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Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
15. Aktuella delegationsbeslut
Ingen föredragning på mötet
Lista över de senaste delegationsbesluten tagna av förbundsdirektören.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
16. Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och
Samrådsorganet (SRO)
Information av Martin Carling, förbundsordförande
Muntlig rapport om aktuella ärenden.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
17. Meddelanden
Information av Martin Carling, förbundsordförande
För att öka kännedomen om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland kommer
Mediapoolen att publicera sina styrelseprotokoll på en ny del av hemsida.
Ann Blomberg kommer att ersätta Tobias Bernhardsson som ordinarie ledamot från
Färgelanda kommun.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
18. Övriga frågor
Berättelsen om vägen fram till nyheten om etablering av ny elmotorfabrik i Åmåls kommun –
presentation av Åmåls kommun, Michael Karlsson samt Position Väst, Ann Palmnäs och
Anders Borg.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
19. Nästa möte
Nästa direktionsmöte äger rum den 3 februari.
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Kommande möten
• 31 mars
• 12 maj
• 17 juni
• 22 september
• 27 oktober
• 8 december

/Anteckningar Morgan Ahlberg

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-12-30
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Dnr: KS 2021-000217

Handläggare:
Clas Hedlund
Näringslivsutvecklare
Kommunstyrelsens förvaltning

Svar på remiss - förslag till näringslivsstrategi 2030
Fyrbodal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stå bakom det förslag till näringslivsstrategi 2030
från Fyrbodals kommunalförbund utifrån efterfrågat remissvar.

Sammanfattning
I samband med att strategin har arbetats upp har den varit föremål för redigering
där näringslivsutvecklarna i Fyrbodal har deltagit i framtagandet. Munkedals
kommuns intressen för ett bättre företagsklimat finns med i förslaget.
Dock bör betonas viktigheten av att:
I de årliga upprättade handlingsplaner bör estimat av mottagar-/leveranskapacitet
från kommunen finnas med.
I övriga strategier bör hänsyn tas till näringslivsstrategin i sina respektive
framtagande. Ett exempel på detta är infrastrukturstrategin där ett ökat
arbetsmarknadsområde för hela Fyrbodal bör påtalas och stärkas upp.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
I och med att flera aktiviteter i Fyrbodals kommunförbund grundar sig på
utvecklingsmedel som drivs i projektform, bör kommunen i sin planering säkerställa
att det finns leverans-/mottagarkapacitet och tillsätta de resurser som projekten
kräver dels i linjeorganisationen men även i ökade projektresurser.

Inga ytterligare konsekvenser identifierade.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Näringslivsutvecklare, för kännedom
Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se, för kännedom
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Näringslivsstrategi 2030
Business Region Väst (remissversion)
1. Inledning

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra
Bohuslän och Trestad.
Förbundet är en offentlig organisation som regleras i kommunallagen och styrs av en politisk styrelse,
Förbundsdirektionen, som består av representanter från de 14 medlemskommunerna.
Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional
utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet är att stärka delregionen och samverka för utveckling och effektivt
resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog
med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet
ska särskilt verka inom följande områden;
– Hållbar tillväxt och utveckling.
– Verksamhetsstöd och intressebevakning.
– Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och
utveckling samt verksamhetsstöd.
– Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.
Att arbeta strategiskt med hållbarhet är ett sätt att förbereda sig för framtiden. Det ställer stora krav på
samverkan över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets
förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Under 2021–2030 års programperiod samlar Fyrbodals kommunalförbund därför näringslivsarbetet i en
gemensam Näringslivsstrategi 2030.
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras
kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.

1.1. Avgränsning

Kommunalförbundets Verksamhetsplan visar hur hela förbundet är med och bidrar till omställningen
enligt Agenda 2030 och de långsiktiga prioriteringarna som finns i Västra Götalandsregionens regionala
utvecklingsstrategi, RUS2030, Klimat 2030 och Västra Götalandsregionens kulturplan 2020–2023.
Områden som infrastruktur och fysisk planering, bostäder, energiförsörjning, arbetsmarknads- och
utbildningsområdet, hälsa, miljö och klimat är avgörande förutsättningar för samhällets utveckling i stort
liksom för ett starkt och attraktivt näringsliv.
Strategier och handlingsplaner för dessa områden omhändertas dock i nationella, regionala och
kommunala styrdokument liksom i kommunalförbundets Verksamhetsplan, Strukturbild Fyrbodal,
Kompetensplattformsuppdraget, Regional infrastrukturplan, Nationell transportplan,
Trafikförsörjningsprogrammet med flera och beskrivs i detta dokument utifrån utmaningarna inom det
som kallas företagsklimat.
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1.2. Bakgrund

Fyrbodals kommunalförbund har sedan bildandet 2005, bedrivit näringsliv- och tillväxtfrämjande arbete.
Arbetet har fokuserats på att skapa nya arbetstillfällen genom att dels främja entreprenörskap och
nyföretagande och genom att stärka företagens konkurrens- och innovationskraft. Dels genom att
utveckla strukturer för att tillgodose företagens behov av rätt kompetens genom det
kompetensplattformsuppdrag som näringsdepartementet gett Västra Götalandsregionen.
Detaljer i förbundets uppdrag har förändrats och utvecklats över tid genom de olika programperiodernas
genomförandeplaner.
Under programperioden 2014–2020 implementerades det gemensamma företagsetableringskontoret
Position Väst i förbundet. Genom Position Väst har också samverkan med Vara, Essunga och Grästorp
utvecklats. Förbundsdirektionen antog i december 2018 en strategisk plan för Position Väst 2019–2024.
Verksamheten Affärsdriven miljöutveckling fick ett tydligt politiskt uppdrag att verka inom områdena
fossilfria transporter, marin och skoglig bioekonomi.
Förbundets näringslivsutvecklare fick i uppdrag att utveckla samverkan mellan kommunernas
näringslivsenheter och det näringslivsfrämjande systemet samt att initiera ett övergripande arbete med
att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal
Under programperioden har de kulturella och kreativa näringarna fått en alltmer framträdande roll i och
med framtagandet av rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodal. Ett gemensamt arbete för att stärka
näringarna initierades i ett gemensamt nätverk bestående av kulturansvariga och näringslivsutvecklare.
Ur nätverket har en arbetsgrupp bildats.
Nätverket Fiskekommunerna har fått sin hemvist i förbundet vilket också har bidragit till en ökad
medvetenhet kring de marina och maritima näringarna.
Genom kommunalförbundets arena för samverkan har de olika professionsnätverken utvecklats och roller
och uppdrag har förtydligats. Ett arbete som visade sig ovärderligt under pandemin, då snabb
informationsspridning, samordning av resurser och kortare beslutsvägar var nödvändiga.
Under förra programperioden har förbundet tillsammans med Västra Götalandsregionen och de övriga
kommunalförbunden i regionen utvecklat processen för hantering och fördelning av de delregionala
utvecklingsmedlen enligt den överenskommelse som upprättats mellan medlemskommunerna och Västra
Götalandsregionen. Genom den nya överenskommelsen har förbundet möjlighet att medfinansiera
projekt och verksamheter samt att tillsätta en näringslivsstrateg, en kompetensstrateg, en miljö- och
klimatsstrateg, en kulturstrateg och en projekt- och finansieringsstrateg.

2. BUSINESS REGION VÄST

I Västra Götalandsregionen finns idag; Business Region Göteborg, Business Region Skaraborg och Business
Region Borås. De har olika innehåll och olika organisation men gemensamt är att de, tillsammans med
medlemskommunerna ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt och utveckling i
delregionens och regionens näringsliv.
Genom att samla förbundets näringslivsarbete under ett gemensamt namn, Business Region Väst, ökar
tydligheten kring kommunalförbundets uppdrag såväl inom organisationen som gentemot externa
intressentgrupper och över tid skapas ”en väg in” till delregionens näringslivsarbete.

2.1.Programförklaring

Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och samlar förbundets nuvarande och
framtida näringslivsarbete med målet att som stöd och i samverkan med medlemskommunerna arbeta
långsiktigt för en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i delregionen Fyrbodal, genom att:
2
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–

förbättra förutsättningar för att utveckla ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i samverkan
med kommuner, regionen, näringslivsstödjande aktörer, myndigheter, kompetens- och
utbildningsaktörer samt akademi,

–

bedriva och vidareutveckla en högkvalitativ företagsetableringsstödjande verksamhet för bolag och
investerare som är intresserade av delregionen Fyrbodal,

–

finansiera omställning, utveckling och innovation inom ramen för styrkeområden och i samverkan
med delregionala utvecklingsnoder.

Strategin ska leda till att de strategiska målen i förbundets verksamhetsplan inom utvecklingsområdena
“Näringsliv, kultur och attraktionskraft” samt “Utbildning och kompetensförsörjning” nås. Målen har
också direkt koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 2030, Regionala kulturstrategin, Klimat 2030
och utvecklingsmålen i Agenda 2030.

2.2.Attraktionskraft
Fyrbodalregionens läge som granne till två växande storstadsregioner, Göteborg och Oslo, gör Fyrbodal till
ett attraktivt område för personer och företag som söker storstadens fördelar, utan nackdelarna.
Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt ligger här, vilket ger ett gott strategiskt läge för företag och
investerare som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark.
Fyrbodal är beläget i en region som är en viktig logistisk knutpunkt med mycket logistisk aktivitet och
stora godsflöden. Flera av kommunerna ligger i direkt eller nära anslutning till flygplats, hamnar, vägar
och järnväg som är strategiskt utpekade på regional, nationell och EU-nivå. Att dessa är strategiskt
angivna innebär bland annat att det finns incitament från flera instanser att tillsätta resurser för att
fortsätta underhålla och utveckla infrastrukturen både nu och i framtiden.
Här finns dessutom vacker natur, tillgång till både sött och salt vatten, berg och dalar, tätorter och
landsbygder och ett brett kulturliv. Kort och gott – ett Sverige i miniatyr med plats för det goda livet.
Näringslivet måste präglas av utvecklingskraft för att fortsatt vara attraktivt. Det skapar förutsättningar
att attrahera och behålla den kompetens, det kapital och de verksamheter som krävs för att våra företag
och samhällen ska blomstra.
Basen i Fyrbodals näringslivsstruktur utgörs av små och stora företag, många av dem världsledande inom
sina branscher och ett starkt innovationssystem med högskola, universitet och utvecklingskluster i nära
samverkan.
Med utgångspunkt i våra resursbaser och styrkeområden utgör Fyrbodalregionens näringsliv en viktig
drivkraft för utvecklingen av en hållbar, cirkulär och biobaserad ekonomi.
De konkurrenskraftiga innovativa miljöerna, utvecklingsnoder, behöver goda förutsättningar för
utveckling och samverkan, lokalt, delregionalt, regionalt och globalt.

3. STYRKEOMRÅDEN
Näringslivet i Fyrbodalsregionen består till största del av så kallade mikroföretag med färre än tio
anställda och tillsammans med småföretag (10–49 anställda) utgör de 99,9 procent av alla företag. Flest
företagare finns inom de bioekonomiska näringarna.
Antalet stora företag med fler än 250 anställda utgör visserligen bara en promille av alla företag, men de
är en stark motor i näringslivet och står för nära 40 procent av den totala omsättningen och
förädlingsvärdet i delregionen. Dessutom är drygt en tredjedel av alla anställda i näringslivet, anställda i
ett stort företag. Flest stora företag i Fyrbodal finns inom tillverkande industri. De har ofta utländska
ägare och verkar alla på en hårt konkurrensutsatt marknad, vilket innebär både risker och möjligheter.
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Att identifiera och prioritera områden med potential för internationell konkurrenskraft och hållbar
utveckling, så kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s regionalpolitik och är en grund för
satsningar inom EU:s regionalfondsprogram. Flera av Fyrbodalregionens styrkeområden återfinns som
utpekade områden i Västra Götalandsregionens Smart Specialiseringsstrategi och Regionala
Utvecklingsstrategi, RUS 2030.

3.1.Bioekonomiska näringar

Till de bioekonomiska näringarna räknas jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring och jakt samt verksamheter
som knyter an som till exempel livsmedelsproduktion, förädling och byggnation av träråvara, bioenergi,
turism och design. Hit räknas även de maritima näringarna och verksamheter som knyter an till havet och
Vänern som till exempel hamnverksamhet, båtbyggeri, energi, biomarina och marina livsmedel,
vattenbruk och marin turism.
Delregionen har en lång historia inom de bioekonomiska näringarna och mycket av den gemensamma
identiteten härstammar från dessa näringar. Både den långa kustlinjen mot Västerhavet och den mot
innanhavet och sötvattenreserven Vänern, utgör styrkor för delregionen att fortsätta ta tillvara. Genom
den breda kunskapen och långa erfarenheten inom de bioekonomiska näringarna har Fyrbodal ett starkt
utgångsläge i omställningen till en mer biologiskt hållbar och cirkulär framtid.

3.2.Besöksnäring och handel

Besöksnäringen är ett samlingsbegrepp som består av olika branscher inom till exempel handel-, flyg-,
hotell-, och resebranscherna och mötesindustrin som är riktade till och konsumeras av människor när de
reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning.
I Fyrbodal är både besöksnäringen och handeln viktiga branscher på flera sätt. Här finns de viktiga
instegsjobben för den unga arbetskraften, här skapas attraktionskraft till vårt område och här skapas en
stor del av skatteintäkterna.
Gränshandeln längs norska gränsen är betydande och omsätter drygt nio miljarder kronor per år.
E-handeln har tagit stora kliv framåt på kort tid och ställer krav på hållbara logistiklösningar med både
fossilfria transporter och effektiv lagerhållning.

3.3.Hållbar industri och framtidens mobilitet

Innovativ industri rymmer såväl produktion, nya material, resurseffektiv process- och produktutveckling,
och industrinära tjänster som digitalisering, energiförsörjning och cirkulära affärsmodeller.
Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordons-, flyg- och rymdindustrin. Här inkluderas både person- och
godstransporter samt logistik, elektrifiering och ökad tillgång till nya typer av tjänster.
Flera stora branscher inom industrin finns representerade i Fyrbodalsregionen. Här finns världsledande
företag med spetsteknologier, tillsammans med akademi och andra utvecklingsaktörer är de motorer för
forskning och utveckling i delregionens utvecklingsmiljöer.

3.4.Kulturella och kreativa näringar

Inbegriper områden som till exempel arkitektur, audiovisuellt (dataspel, film, tv och radio), bild och form,
kulturarv, litteratur och press (bibliotek, litteratur och press), litterärt och konstnärligt skapande, mode,
reklam och scenkonst.
Förutom att vara viktiga näringar i sig själva och starkt bidra till delregionens attraktivitet pekar forskning
ut konst och kultur som en tydlig drivkraft och grogrund för innovation genom sin förmåga att utmana
gränser och bryta invanda mönster såväl som skapa mötesplatser över sociala och mentala gränser.
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4. UTVECKLINGSNODER
Innovation är ett område som under lång tid legat i fokus för svensk näringspolitik. I takt med att
ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad och innovationsdriven, blir förmågan till utveckling och förnyelse
central för företagens konkurrenskraft.
Kunskapen kring vad som påverkar innovationer hos företag på landsbygderna är dock begränsad
eftersom studier inom detta område i hög grad har fokuserat på större företag och miljöer som finns i
städer och storstadsregioner, vilka allmänt betraktas som ekonomins innovations- och tillväxtmotorer.
Den befintliga innovationspolitiken, på nationell och regional nivå, riskerar att missa många av de behov
och utmaningar som specifikt rör små företag och i synnerhet små företag i landsbygdskommuner.
Mot denna bakgrund har kommunalförbundet låtit genomföra en innovationsundersökning i syfte att
samla in information om innovationsbenägenheten i företag i de 14 medlemskommunerna.
Undersökningen genomfördes i april 2020 och datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer med 800
företag i delregionen.
Undersökningen visade bland annat att det visserligen finns en hög grad av innovation hos företagen i
Fyrbodal men att den till största delen består i att företagen tar till sig innovationer och utvecklar sin
verksamhet genom ”successiva förbättringar”. Få företag bidrar med innovationer som är nya utanför det
egna företaget. När det gäller samverkan är det få företag som samverkar med forskningsmiljöer men
desto fler som samverkar med andra företag i samma branscher att dessa kan vara såväl leverantörer
eller kunder som konkurrenter.
Med den ökande konkurrensen och komplexiteten ökar också behovet av att fler företag är med och
bidrar till innovationer som gör att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås.
Inom delregionen har ett antal platser identifierats där det över tid utvecklats en nära samverkan mellan
forskning, akademi, näringsliv och offentlig sektor, där verksamheten bygger på delregionens
styrkeområden och det finns en uttalad ambition att vara en nod och mötesplats för innovation, forskning
och utveckling.
Flera av dessa utvecklingsnoder är redan idag starka magneter som bidrar till det befintliga näringslivets
utveckling och skapar en ”god jordmån” för innovation. Några är dessutom attraktiva för nya
företagsetableringar och investeringar inom respektive styrkeområde, medan andra har potential att bli
det.
Strömstad och Uddevalla är exempel på kommuner där samarbete mellan kommun, näringsliv och
akademi har inletts med syfte att stärka en nodutveckling inom ett identifierat styrkeområde.

4.1.Gröna Klustret Nuntorp
Gröna Klustret Nuntorp bildades 2018 och är en klustermiljö som ger förutsättningar för forskning,
utbildning och överföring av kunskap för att bidra till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna
näringarna och näraliggande branscher. Målsättningen är bland annat att utveckla en plattform för
skogliga frågor. Gröna Klustret finns i Brålanda, Vänersborgs kommun.

4.2.Innovatum Science Park

Innovatum Science Park med PTC som test och demomiljö har uppdraget att skapa ett långsiktigt
konkurrenskraftigt regionalt näringsliv genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och
storskaligt genomförda lösningar med industriell teknik som bas.
I Innovatumgruppen ingår även Energikontor Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och
Saab Car Museum, som alla verkar för att bidra till ökad hållbarhet och utveckling i Västsverige.
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Innovatum Science Park har sitt huvudkontor i Trollhättan och finns representerat på flera platser i
delregionen.

4.3.Kristineberg Center

Forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center drivs av Göteborgs Universitet, Chalmers, KTH, IVL
Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun
med nära koppling till det västsvenska Maritima klustret.
Kristineberg identifierar strategisk forskning och innovationer med målsättningen att skapa en hållbar blå
tillväxt som samtidigt bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål och globala mål som berör havet.
Genom partnerskap med bland andra Tjärnö Marina Laboratorium erbjuder Kristineberg Center
avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demomiljöer såväl som en mötesplats för forskning,
innovation och företagsutveckling.
Kristineberg Center finns i Fiskebäckskil, Lysekils kommun.

4.4.Mötesplats Steneby

Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven samhällsutveckling för att det ska vara möjligt att bo och
arbeta på landsbygden. Noden stödjer idéer, samarbeten och företagande som är kopplad till konst,
design och hantverk med särskilt fokus på trä, metall och textil.
Mötesplats Steneby är en del av GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag, med uppdrag från
Västra Götalandsregionen som hjälper konstskapare att bygga upp ett robust kulturlandskap i Dalsland.
Mötesplats Steneby har ett nära samarbete med bland andra Not Quite i Fengersfors, Åmåls kommun.
Mötesplats Steneby finns i Dals Långed i Bengtsfors kommun.

4.5.Sotenäs Symbioscentrum

Sotenäs Symbioscentrum arbetar med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios, med havet
som utgångspunkt.
Sotenäs Symbioscentrum är en utvecklingsplattform och verkar som mötesplats för företag, akademi,
skola och offentlig sektor. Målsättningen är att sammanföra människor för att skapa innovation,
företagande, utbildning och sysselsättning.
Sotenäs Symbioscentrum är placerat i Kungshamn, Sotenäs kommun.

4.6.Wargön Innovation

Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara
material inom biomaterial och textil och är en etablerad del av det svenska innovationssystemet.
Wargön Innovation är en innovationsmiljö som drar nytta av det starka industriella kunnandet i regionen
för att bland annat möta textilindustrins utmaningar och lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell
affärs- och teknikutveckling. Målet är att göra resan från laboratoriets idé- och gramskala till
marknadsfärdiga produkter.
Wargön Innovation är en del av Innovatum Science Park. Wargön Innovation finns i Vargön, Vänersborgs
kommun.

5. UTMANINGAR
Då och då i världshistorien inträffar sällsynta och oförutsägbara händelser med omvälvande konsekvenser
och de upplevs som en blixt från klar himmel. Inte sällan är de resultatet av en ny teknisk landvinning.
Gemensamt är att de i efterhand ofta markerar slutet på en epok och början på en annan.
Coronapandemin kanske mer kan liknas vid en tidsaccelerator som rekordsnabbt förflyttat individer,
företag och myndigheter minst tio år framåt i tiden, både när det gäller att omvärdera vårt sätt att leva,
arbeta, resa och konsumera och att på allvar anamma den teknik som redan finns tillgänglig.
Med utgångspunkt i den kunskap som finns brukar fem megatrender pekas ut som har och får betydelse
för såväl samhälls- som näringslivsutveckling;
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Demografi – åldrande befolkning och urbanisering
Teknologi – digitalisering, automatisering, sammanflätade system
Ekonomi – globalisering och ett ökande ömsesidigt beroende mellan platser
Miljö – tilltagande resursbrist och klimatförändringar.
Värderingar – ökad polarisering
I Näringslivsstrategi 2030 beskrivs några av de utmaningar som följer på dessa megatrender och vilka
konsekvenser de får för näringslivet i Fyrbodalsregionen. Hur de långsiktigt påverkas av Coronapandemin
kommer tiden att utvisa.

5.1.Kompetensförsörjning och utbildning

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för näringslivets konkurrenskraft.
Oavsett bransch och storlek på företaget är det en stor utmaning att hitta rätt person till rätt plats. Om
företagen ska kunna förbättra sin verksamhet och utveckla sina produkter och tjänster krävs tillgång till
rätt medarbetare. Det är helt enkelt avgörande att företagens kompetensförsörjning fungerar på ett bra
sätt.
En viktig del handlar om utbildningssystemets kvalitet, relevans och förmåga att motivera och rusta elever
och studenter att fullfölja sina studier, vilket är avgörande för att sedan kunna bygga på sina kunskaper
ytterligare. Inte minst viktigt för framtida konkurrenskraftiga företag är skolans satsningar genom hela
utbildningssystemet när det gäller entreprenöriella – och intraprenöriella – kompetenser, det vill säga
förmågan att praktiskt omsätta idéer och teoretiska kunskaper i handling.
Dagens arbetsmarknad skiljer sig mycket ifrån hur den såg ut för 20–30 år sedan. Idag är kontinuerlig
kompetensutveckling genom hela yrkeslivet en förutsättning för att hålla sig ajour med arbetsmarknaden
och för att verksamheter ska kunna vara konkurrenskraftiga. Det handlar både om att tillvara kompetens
genom validering i samverkan med arbetslivet och att skapa möjligheter att kunna röra sig mellan olika
utbildningsnivåer, exempelvis högskola och yrkeshögskola. Viktigt är också att differentiera begreppet
kompetensförsörjning till att även omfatta lärande som sker i arbetet och att på olika sätt knyta
spetskompetenser till sin verksamhet. Livslångt lärande är en central del i arbetslivet, såväl för individens
egen utveckling och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, som för företagens förmåga att konkurrera på
en global marknad.
En fortsatt utveckling med bristande matchning mellan utbud och efterfrågad kompetens kan få effekten
att företag flyttar sin verksamhet eller inte väljer att etablera sig eller investera i Fyrbodalsregionen.

5.2.Företagsklimat

Ett livskraftigt näringsliv lägger grunden för skatteintäkter och är avgörande för att skapa attraktiva och
hållbara kommuner och regioner.
Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till
ett bra företagsklimat. Men det handlar också om tillgången till lokaler, mark för expansion,
energiförsörjning, infrastruktur och inte minst kompetensförsörjning.
Lika viktig är tillgången till attraktiva bostäder, fungerande kollektivtrafik, bra skolor, samhällsservice,
möjlighet till en rik fritid och upplevd trygghet.
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, servicemätning Insikt som mäter hur nöjda företagen som
haft kontakt med kommunen är med hur deras ärende hanterats, har en majoritet av kommunerna i
Fyrbodal förbättrat sig mellan åren 2018 och 2020. Åtta av de kommuner som genomför mätningen har
högre index, det vill säga högre kundnöjdhet, än genomsnittet för Sveriges kommuner.
Mätningen omfattar myndighetsområdena; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
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Medan Insikt mäter kommunernas servicegrad, mäter Svenskt Näringsliv årligen attityden till företagande
hos kommunerna, Företagsklimat. Enligt mätningen 2021 låg endast tre av delregionens 14 kommuner
bland de 100 bästa kommunerna i landet, medan sju återfanns i bottenskiktet, plats 227 till 283 av 290
kommuner.
En konstant låg rankning i företagsklimatmätningar kan få konsekvenser att företag inte väljer att
investera eller etablera sig i delregionen.

5.3. Hållbar industri och framtidens mobilitet
Industrin står inför ett avgörande paradigmskifte i form av den fjärde industrirevolutionen eller Industri
4.0 som den också kallas. Målet är att nå den smarta fabriken, som med uppkopplade produkter och
system som hanterar informationen styr sig själv i syfte att minska ledtider och omställningar samtidigt
som man ökar flexibiliteten och förädlingsgraden. Förändringen går mycket snabbt och företagens
förmåga till att ställa om är avgörande för att bibehålla sin konkurrenskraft.
Teknik med koppling till Industri 4.0, såsom Internet of things, Artificiell intelligens och Machine learning,
Big data, Cyber security, etcetera är också i hög grad tillämpliga i det övriga samhället, exempelvis inom
sjukvård och fintech.
Fyrbodalregionens läge mitt emellan Oslo och Göteborg skapar goda förutsättningar och gör området
attraktivt för många olika typer av etableringar, inte minst logistiketableringar och industriell verksamhet,
men det skapar också utmaningar i form av många tunga transporter genom vår region liksom
mobiliteten över EU:s yttre gräns för såväl persontrafik som godstrafik.
Just godstransporter är en av nyckelfaktorerna i den gröna omställningen. För att Fyrbodal ska kunna
möta den omställningen och fortsatt vara konkurrenskraftig som logistikregion måste samverkan mellan
näringslivet, myndigheter och forskning stärkas. Coronapandemin har tydligt visat på behovet av att
långsiktigt säkra mobiliteten i Norden över landsgränserna.
Människor vill gärna ha stadens tillgänglighet och landsbygdens lugn med närhet till naturen. I områdena
utanför tätorterna finns stora utmaningar kopplade till detta, såsom kollektivtrafik, närhet till
infrastruktur och utbudet av fritidssysselsättning. I spåren av Corona har det blivit tydligt vilka möjligheter
som finns med en mer digitaliserad arbets-/studieplats.
Samtidigt som digitaliseringen skapar nya möjligheter och ökar tillgängligheten inte minst för
landsbygderna riskerar centrumkärnorna att stå med fler tomma lokaler, ökad otrygghet och minskad
attraktivitet.
Genom ökade möjligheter att arbeta på distans kan företag på ett enklare och mer hållbart sätt knyta
expertkompetens till sig som inte nödvändigtvis finns på den aktuella orten. Studenter kan ha anställning
kopplat till studier, samt genomföra projekt- och examensarbeten på företag och verksamheter i hela
Fyrbodal.
Utveckling innebär att krav på robust el- och dataförsörjning som är grundläggande för att flera
samhällskritiska funktioner ska fungera ökar. Det gäller även för näringslivet och behöver prioriteras lika
högt som annan infrastruktur. Fiber- och mobilnätet behöver byggas ut för att öka graden av jämlikhet
och tillgänglighet inom hela Fyrbodalsregionen.

5.4.Ökande konkurrens och hållbar omställning

Förändringstakten i samhället ökar och ställer stora krav på alla företags innovationsförmåga och snabba
rörlighet. Samverkan och kunskapsöverföring blir därför allt viktigare när traditionella branscher och
produkter och tjänster vävs samman på nya sätt. Vilket ställer nya krav på näringslivets utveckling.
Att agera hållbart ur samtliga dimensioner socialt, ekologiskt och ekonomiskt bedöms bli avgörande för
företag som vill gå starka ur samhällsförändringar.
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Fyrbodals näringslivsstruktur med både spets och bredd ger goda förutsättningar att möta utmaningarna
och den ökande konkurrensen. Det kräver dock dels att kunskapsinnehållet i det som produceras ökar,
det vill säga att vidareförädlingen av våra basresurser i högre utsträckning behöver ske lokalt. Dels att
mottagarkapaciteten i näringslivet ökar, det vill säga företagens förmåga att ta till sig och implementera
nya tekniska lösningar, processer och kompetenser.
För att nå klimatmålen krävs omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad.
Industrin har en viktig roll att spela inte bara genom att minska sina egna utsläpp utan också genom att till
exempel framställa förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en
cirkulär och biobaserad ekonomi.
Genom att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar skapas
konkurrensfördelar, sysselsättning och exportmöjligheter, samt nya samarbeten mellan aktörer för ny
innovationskraft.
Fyrbodalsregionen har en tydlig könsuppdelad branschstruktur, det finns också könsrelaterade skillnader i
lönenivåer och det är mer utmanande för kvinnor och personer med utländsk bakgrund att starta och
driva företag. Social hållbarhet skapas genom ett medvetet arbete för att minska könsuppdelningen och
skapa ett inkluderande näringsliv.

5.5. Mångfald, jämställdhet och demografi

Mångfald, kunskap och samverkan är tre grundläggande förutsättningar som tillsammans skapar en
grogrund för innovations- och utvecklingskraft. Forskning visar att företag som i ledningen såväl som
bland medarbetare drivs av människor med olika bakgrund, kompetenser och kön har både högre
lönsamhet, är mer innovativa och överlever längre på marknaden.
En mångfald av branscher, entreprenörer, företag, företagare och medarbetare bidrar till förnyelse, stärkt
innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft samtidigt som sårbarheten minskar vid
konjunktursvängningar.
Även om statistiken visar att fler kvinnor, liksom personer med utländsk bakgrund, är/blir företagare, så
är valet av bransch fortfarande traditionellt. Båda grupperna är överrepresenterade inom olika
servicebranscher.
Den bristande mångfalden och jämställdheten får konsekvenser där till exempel personer med utländsk
bakgrund i betydligt högre utsträckning lyfter fram svårigheten att få finansiering för att starta och
utveckla företag. Uppföljningen av de företagsstöd som staten erbjuder via Almi visar också en tydlig
trend. Endast en av tio som tar del av stöden är kvinnor. Samtidigt tar fler kvinnor än män del av
inspirationsaktiviteter och rådgivningar som anordnas inom det näringslivsfrämjande systemet vilket visar
på stor potential i målgruppen.
Det är en viktig del av det ekonomiska kretsloppet att företag startas, byter ägare eller läggs ner. Men när
fullt fungerande företag lägger ner på grund av uteblivet generations- eller ägarskifte är det ett slöseri
som riskerar både värdefulla jobb och ekonomisk välfärd.
I Sverige utgör företagare nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16–64 år och hela 42 procent i
åldersgrupperna 65–74 år. Bland personer över 70 år som fortfarande är sysselsatta är majoriteten
företagare, enligt SCB. Av de kommuner i landet som har högst andel företagsledare äldre än 65 år ligger
Bengtsfors på fjärde plats och Lysekil på nionde.

6. STRATEGISKA VÄGVAL

Ett starkt och brett näringsliv med många framgångsrika företag är en förutsättning för ett gott liv i hela
Fyrbodal. Den ojämna geografin med trekärnigt befolkningscentra i söder och glesa landsbygder i norr
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skapar stora utmaningar för delregionens förmåga att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga
prioriteringar;
– Stärka innovationskraften
– Bygga kompetens
– Öka inkluderingen
– Knyta samman Västra Götaland
De fyra prioriteringarna hänger ihop och är förutsättningar för varandra. För att vara framgångsrika i
arbetet att skapa ett starkt och brett näringsliv, behöver alla fyra adresseras även om näringslivsstrategin
väljer att fokusera på två av dem.

–

6.1. Stärka innovationskraften

För ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

6.1.1. Arena för samverkan

I flernivåstyret inom Västra Götalandsregionen har delregionerna en stark och avgörande roll. På
strategisk nivå med representation i regionens Beredningen för hållbar utveckling, BHU, i
utvecklingsarbetet, liksom på en mer operativ nivå där kommunerna får draghjälp med att utveckla de
lokala förutsättningarna och det operativa arbetet i samarbete med andra, exempelvis i frågor som rör
företagsklimat och trygghetsfrågor.
Genom Business Region Västs nätverk och partnerskap utvecklas kontaktytor och skapas synlighet för
deltagarna långt utanför den egna kommunen, delregionen och regionen.
Fyrbodalsregionen utgör Västra Götalandsregionens yttre gräns mot EU. Sverige och Norge är varandras
största handelspartners och Norge är även en viktig del av norra Bohusläns och Dalslands
arbetsmarknadsområde.

6.1.2. Cirkulära affärsmodeller och bioekonomi

Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog och vatten är nyckeln
till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. Fyrbodalsregionen har genom sina resursbaser
möjlighet att gå i täten. Det finns med andra ord goda möjligheter att utveckla och stärka cirkulär
produktion och konsumtion som inte äventyrar den biologiska mångfalden.
Innovationer behöver utvecklas, testas och skalas upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler
ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och systemnivå. Genom att några går före öppnas
möjligheter för andra branscher och samhällssektorer att haka på och driva processen vidare.

6.1.3. Företagsetableringsservice

Företag som önskar etablera sig på en ny plats har ofta flera alternativ att välja mellan som uppfyller
företagets kravlista. För att en kommun ska vara ett intressant alternativ krävs att företagets behov av
relevant information, snabb service och bra bemötande tillgodoses. Det befintliga näringslivet,
utbildningsystemet, relevant forskning och utveckling är viktiga parametrar i urvalsprocessen.
Sekretessen är, liksom tiden ofta en viktig faktor, konkurrensen om att väljas är mycket hård.
Utländska företagsinvesteringar är ofta komplexa och kan innebära att mycket kapital tillförs regionen
liksom att många nya arbetstillfällen skapas eller att befintliga räddas kvar. Men konkurrensen mellan
ägarnas enheter i olika länder i samband med till exempel konsolideringsinsatser kan innebära både hot
och möjligheter för Fyrbodalsregionen.
Business Region Västs företagsetableringsservice är Position Väst som i samverkan med kommunerna och
näringslivsfrämjande aktörer och genom ett proaktivt och uppsökande arbete lyfter hela delregionens
konkurrenskraft. Genom samverkan kan kompetens och offertberedskap byggas upp där kommunerna

10

22

drar nytta av varandras erfarenheter. Position Västs partnerskap med Business Sweden är mycket
värdefullt för kommunerna inte minst när det gäller stora utländska investeringar.

6.1.4. Projektplattform

Samhället såväl som näringslivet står inför stora utmaningar. Genom projekt som form och arbetssätt
skapas fokus, drivkraft och en testmiljö för nya lösningar, samtidigt som projekt ofta drivs i korta cykler
och arbetet riskerar att ”rinna ut i sanden” när projektet avslutas.
Business Region Västs projektplattform fungerar som en startmotor vars syfte är att inspirera och
motivera näringsliv, akademi, organisationer samt utbildnings- och näringslivsfrämjande aktörer att skapa
och driva projekt där gränser tänjs och nya innovativa lösningar på gamla och nya utmaningar testas för
att kunna skalas upp.
Plattformen är också en garant för att kunskapen som projekten bygger upp tas tillvara och
implementeras i befintliga verksamheter såväl som i byggstenar för nya projekt och/eller verksamheter.
Genom plattformen skapas en arena för samverkan och synergier mellan olika projekt och verksamheter
kan tas tillvara.
Genom uppväxling av delregionala utvecklingsmedel, så kallade DRUM, kan förstudier och projekt
finansieras.

–

6.2.Bygga kompetens

För bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

6.2.1. Kompetensplattform

Kompetensförsörjning beskrivs som ett av företagens största hinder för tillväxt och omställning. Förmågan
att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen och är en strategisk
fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet.
En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och efterfrågan
av kompetens.
Kompetensplattform är ett verktyg för att möta behovet av bättre matchning i näringsliv och offentlig
sektor. Det övergripande syftet med kompetensplattformarna är att få en bättre kunskap om
kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt samt att samordna aktörer på regional och delregional
nivå med ansvar inom kompetensförsörjning.
I arbetet ingår bland annat att bidra till en ökad samverkan kring kompetensförsörjning. Det vill säga,
verka för att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft, med helhetssyn på hela systemet kring
kompetensförsörjningen, inklusive alla aktörer.
Kompetensråd Fyrbodal, som består av representanter från näringslivet, akademi, utbildningsaktörer,
näringslivsfrämjande aktörer och offentlig sektor, utgör tillsammans med branschspecifika kompetensråd
och Teknik College grunden i plattformen.

7. STRATEGISKA MÅL

Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklingsområden för perioden 2021–2023. Inom
varje område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för Fyrbodalsregionen på cirka tio års
sikt. De strategiska målen ska ses som en inriktning för Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom
samverkan och gemensamma satsningar.
Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga handlingsplaner som beskriver de insatser som planeras för
att nå de strategiska målen.
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7.1.Näringsliv, kultur och attraktionskraft
7.1.1. Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet

Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande,
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och
hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen.
Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl
genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling
till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

7.1.2. Innovation, styrkeområden och investeringsvilja

Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer
att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete.
Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri
och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global
konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även
grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av
innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi.
Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De
näringslivsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

7.1.3. Kultur och attraktionskraft

Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor
variation och en stark utveckling av platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera.
Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett
aktivt kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom
Fyrbodalregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig
konst är en självklar del av samhällsplaneringen.

7.2.Kompetensförsörjning och utbildning
7.2.1. Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå

Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen
flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till
arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler
söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett
livslångt lärande.

7.2.2. Samverkan och tillgänglighet

Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och
aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet
håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov.
Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med
kommuner, region, stat och näringslivets parter.
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7.2.3. Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas
skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

7.2.4. Skolavhopp, resultat och jämlikhet

Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp
så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad
könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön.

8. RESURSER
8.1. Finansiering

Årligen tillförs kommunalförbundet delregionala utvecklingsmedel, DRUM, från Västra Götalandsregionen
under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp av kommunala medel. Utöver DRUM
tillförs förbundet medel från regionen för att finansiera förstudier och analyser. År 2021 uppgick DRUM
till 21,5 miljoner kronor.
Medlen används för att finansiera utvecklingsprojekt, verksamheter och strategiska funktioner inom
delregionen.
Genom DRUM kan Business Region Väst medfinansiera stora utvecklingsprojekt som finansieras via EU:s
regionalfond och socialfond liksom andra finansiärer som till exempel Vinnova med flera. På så sätt växlas
årligen de medel som avsätts från kommunerna och Västra Götalandsregionen upp.

8.2. Kompetens

Business Region Västs medarbetare har lång erfarenhet från såväl det privata näringslivet som offentlig
sektor och politiskt styrda organisationer.
Samverkan är en integrerad del av verksamheten och genom nätverk och partners inom och utanför
delregionen säkerställs tillgång till relevant specialistkompetens.
Genom att arbeta tillsammans blir Business Region Väst en stark röst och en partner till Västra
Götalandsregionen och andra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Business Region Väst med
kunskap och kompetens.

8.3. Kommunikation

Business Region är ett etablerat begrepp för regionalt och delregionalt plattformsarbete gentemot
näringslivet och bidrar till att företag och andra aktörer inom näringslivsområdet förstår ”vem de pratar
med”.
Business Region Väst är ett nytt varumärke inom Fyrbodals kommunalförbund. Namnvalet följer andra
varumärken inom delregionen som till exempel; Position Väst, Högskolan Väst, Almi Väst, Connect Väst,
Radio Väst, Kunskapsförbundet Väst med flera.
Genom Business Region Väst kan ”en väg in” skapas för alla intressentgrupper och en samlad
kommunikation kring delregionens näringslivsarbete möjliggör större genomslag.
Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och ska följa de riktlinjer och
kommunikationsstrategier som fastställts av förbundet.
Kommunikationen ska vara trovärdig, relevant, sammanhållande och bidra till en ökad attraktivitet i hela
delregionen.
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9. UPPFÖLJNING
Näringslivsstrategins genomförande och aktiviteter beskrivs i handlingsplaner som årligen upprättas och
som är en del av kommunalförbundets Verksamhetsplan.
Resultatuppföljning av genomförda insatser sker löpande och redovisas tertialvis till kommunalförbundets
politiska ledning Förbundsdirektion, samt i förbundets årsredovisning.
Näringslivsstrategi 2030 ska granskas i sin helhet och vid behov revideras, en gång per mandatperiod.
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av de projekt och verksamheter som beviljats
regionala projektmedel inom ramen för Näringslivsstrategi 2030, där lärdomar och effekter framgår.
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av upplevd nytta, effektivitet och nöjdhet med
de nätverk och samverkansavtal som drivs.
./.
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Dnr: KS 2021-000277

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande remiss - Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna denna tjänsteskrivelse som yttrande på
nationell plan för 2022-2033 där satsningar på Trafikplats Gläborg på väg E6 i
Munkedal saknas samt ytterligare satsningar på Bohusbanan saknas.

Sammanfattning
Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag
till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Denna rapport utgör
redovisningen av detta uppdrag. Syftet med planförslaget är att bidra till att de
transportpolitiska målen nås.
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:
 drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
 investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
 åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
 stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
 medel till forskning och innovation.
I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och
flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det
trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska
använda vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive
klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i
första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta
åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion,
användning och miljöpåverkan påverkas även av en rad andra faktorer som inte är
en del av infrastrukturplanen, såsom styrmedel, regleringar och upphandlad trafik.
För att nå de transportpolitiska målen är infrastrukturen en pusselbit bland flera.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799
miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska
fördelas enligt följande:
 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar;
 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda
vägar;
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 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av
dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till
nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till
länsplanerna.
Nära hälften av totala summan i infrastrukturplanen används till vidmakthållande
av vägar och järnvägar och över 80 procent av de namngivna nyinvesteringarna är
järnvägsinvesteringar och 15 procent utgörs av vägåtgärder.
Järnväg
Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten
där planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och
Hässleholm–Lund, färdigställs först. Inriktningen är att de nya stambanorna i sin
helhet ska stå klara kring 2045.
Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent. Mer
resurser till att underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och
reinvesteringskostnader, eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar
risken för störningar och hastighetsnedsättningar.
Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra
stambanan, Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan
(Luleå–Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna
minskas, med förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande
planperiod har viktiga åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu
skiftas fokus mot Malmbanan och norra godsflödet.
De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med
försämrad robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga
hastighetsnedsättningar. Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med
förstärkt underhåll och åtgärder som förlänger livslängden.
Väg
De flesta av satsningarna för väg syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt
som de bidrar till regional utveckling genom förbättrad tillgänglighet.
Planförslaget innehåller, förutom redan pågående investeringar, två nya namngivna
åtgärder på väg, vilka är mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4
Förbifart Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området.
Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–
Örebro fullföljs.
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt
etappmål för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering
och nya trafiksäkra vägsträckningar. Ett annat viktigt område är åtgärder som
minskar skaderisken för fotgängare och cyklister. Trafikverket fortsätter att höja
säkerhetsnivån i plankorsningar. Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är
fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för att klara etappmålet för 2030 ryms inte i
planen.
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med
planen 2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid
gradvis försämrats, och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att
bli högre än åtgärdstakten. Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen,
kommer att försämras snabbare under planperioden än vad Trafikverket kan
återställa.
Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent
med buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god
tillgänglighet, i synnerhet utanför tätortskärnorna.
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Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att
hitta kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är
viktiga för besöksindustrin.

Yttrande
Med ovan sammanfattning av planen och dess intentioner så saknas satsningar i
Munkedals kommun på trafikplats Gläborg på E6. Trafikplatsen är känd för både
kommunen och Trafikverket som en trafikosäker trafikplats där köbildning uppstår
ut på E6:an under högtrafik. Trafikplatsen utgör en viktig länk för Munkedals
kommuns planlagda Logistikcentrum som i sin tur är en efterfrågad exploatering i
samband med stora etableringar i närområdet. Satsningen stämmer väl in planens
intentioner vad gäller trafiksäkerhetsaspekten, utveckling av godstrafik, utveckling
av landsbygden samt nya arbetstillfällen m.m.
Även ytterligare satsningar på Bohusbanan saknas för att göra kollektivtrafiken mer
attraktiv för kopplingen mellan norra Bohuslän och Göteborgsregionen samt i
förlängningen även Oslo och Göteborg. Satsningen stämmer väl överens med
planens intentioner vad gäller hållbarhetsaspekten, utvecklingen av kollektivt
resande, utveckling av lansbyggden samt långväga persontrafik mellan länder där
denna sträcka pekas ut särskilt i planen. Idag tar det längre tid att resa med tåg
mellan Strömstad och Göteborg än vad det tar med bil vilket inte är en hållbar
framtid samtidigt som befolkningen är större längs med denna stäcka än vad den är
tex mellan Trollhättan och Göteborg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20220103
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
De nämnda saknade satsningarna för ombyggnation av trafikplats Gläborg och
ytterligare utveckling av Bohusbanan är viktiga för Munkedals kommuns utveckling
av arbetstillfällen samt befolkningsutveckling vilket i sin tur skulle generera en
positiv ekonomisk utveckling på sikt.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Regeringskansliet, i.remissvar@regeringskansliet.se samt
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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Dnr: KS 2021-000232

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Munkedals kommun – Remissvar Regional
infrastrukturplan, RS 2019-08293
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Regional infrastrukturplan
2022-2023.

Sammanfattning
Västra Götalandsregionen, VGR, har som länsplaneupprättare ansvar för att ta fram
en regional transportinfrastrukturplan, hädanefter benämnd regional
infrastrukturplan. Den regionala infrastrukturplanen utgör en del av den nationella
infrastrukturplanen och regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.
Hur medlen ska fördelas inom den regionala infrastrukturplanen beslutas av
regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för planens genomförande. Rollen som
länsplaneupprättare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och planen ska, med
hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen
uppnås.
Den regionala infrastrukturplanen är framarbetad i nära dialog med de fyra
kommunalförbunden. Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med
kommunerna har förts via kommunalförbunden och politisk förankring har skett
löpande i beredningen för hållbar utveckling, BHU.
Långsiktigt syftar den regionala infrastrukturplanen till att förbättra tillgängligheten
i hela regionen med fokus på olika funktioner i transportsystemet samt på ett ”hela
resan-perspektiv” både för person- och godstransporter. Åtgärderna i
infrastrukturplanen bedöms vara ett steg i rätt riktning för ett inkluderande
transportsystem där klimat, social hållbarhet och trafiksäkerhet lyfts fram som tre
prioriterade fokusområden.
Regeringen pekar i planeringsdirektivet på vikten av att väga in behov kopplat till
bostadsbyggande och betydande industriinvesteringar i framtagandet av planen.
Effekter på bostadsbyggandet ska beskrivas. De föreslagna åtgärderna bör även
bidra till att andelen kollektivtrafikresande ökar.
De olika transportslagen ska komplettera varandra för att skapa förutsättningar för
ett transporteffektivt samhälle med hänsyn till olika geografiska förutsättningar. I
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för att kombinera fysiska åtgärder med
steg 1- och 2-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen.
Brister i den statliga transportinfrastrukturen identifieras och analyseras inom så
kallade åtgärdsvalsstudier, ÅVS. En ÅVS görs tidigt i planeringen för att parterna
tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Studierna
utgår från fyrstegsprincipen och innehåller ofta en kombination av åtgärder.
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Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi som tillämpas för att säkerställa
en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Fyrstegsprincipen ska alltid utreda och beskriva
konsekvenserna för följande steg i nämnd ordning, 1. Tänk om, 2. Optimera,
3. Bygg om och 4. Bygg nytt.
VGR har tilldelats en ekonomisk ram av regeringen att prioritera till olika åtgärder.
De flesta åtgärder finansieras till 100 procent från den regionala
infrastrukturplanen, med några undantag. Investeringar i cykelvägar längs statligt
vägnät finansieras med 50 procent från planen och 50 procent via kommunal
medfinansiering. Åtgärder på kommunalt vägnät kan få statlig medfinansiering från
planen med 50 procent.
VGR har genom regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk ram på 7 339 mkr.
Trafikverket har räknat upp den preliminära ramen till 7 655 mkr, efter justering
utifrån underförbrukning under åren 2018-2021. Planmedlen fördelas till de
utpekade åtgärdsområdena under en tolvårsperiod. Genomförandet delas upp i
fyraårsperioder och Trafikverket arbetar för att förbrukningen inom aktuell
fyraårsperiod ska överensstämma med planens ram och fördelning.
De utpekade åtgärdsområdena utgörs av:








Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen
Samfinansiering nationell plan, järnväg
Större åtgärder i stråk och noder
Statlig medfinans till kommunalt vägnät
Trimning och effektivisering i stråk,
Trimning och effektivisering till stråk
Övrigt

Inom den regionala infrastrukturplanen genomförs såväl större om- eller
nybyggnationer som mindre trimningsåtgärder på de statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet. Trimningsåtgärderna består av förbättringar av kollektivtrafikens
infrastruktur, investeringar i cykelvägar samt mindre vägåtgärder. Kollektivtrafik-,
cykel- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät kan
medfinansieras av planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20220102
Regional plan för Transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen ekonomisk konsekvens för detta beslut.
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Moren
Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vgregion.se
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1

Inledning

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och
väl sammanhållen region. Det förutsätter att
delarna samspelar och förstärker varandra samt
att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet
med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En
sammanhållen region ger fler möjlighet till
arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur
och fritid. Västra Götaland är Sveriges
transport- och logistikcentrum med flera
geografiskt utspridda noder där flera
transportslag möts.
Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig,
utan en pusselbit i omställningen till ett
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den
regionala transportinfrastrukturen ska stödja
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle
för person- och godstransporter i Västra
Götaland.
Flera större omställningar i samhället pågår
som kommer att påverka både användandet av
och kraven på transportsystemet. Elektrifiering
av fordon och vägar, digitalisering och
automatisering är exempel på större trender.
Pandemin har påverkat resvanorna kraftigt och
ännu är det för tidigt att se vilka effekter det
kommer att få på resmönstren på sikt. Den
fortsatta klimatomställningen medför nya
utmaningar och behov att fånga upp i
planeringen av transportsystemet. Utvecklingen
behöver följas och kommande
infrastrukturplaner behöver vara tillräckligt
flexibla för att möta de förändrade
förutsättningarna.

3

Västra Götalandsregionen har som
länsplaneupprättare ansvar för att ta fram en
regional transportinfrastrukturplan, hädanefter
benämnd regional infrastrukturplan. Den
regionala infrastrukturplanen utgör en del av
den nationella infrastrukturplanen och
regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.
Hur medlen ska fördelas inom den regionala
infrastrukturplanen beslutas av
regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för
planens genomförande. Rollen som
länsplaneupprättare ingår i det regionala
utvecklingsuppdraget och planen ska, med
hänsyn till de regionala förutsättningarna,
bidra till att de transportpolitiska målen
uppnås.
Den regionala infrastrukturplanen är
framarbetad i nära dialog med de fyra
kommunalförbunden. Västtrafik och
Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med
kommunerna har förts via
kommunalförbunden och politisk förankring
har skett löpande i beredningen för hållbar
utveckling, BHU.
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Ett regeringsuppdrag i flera steg
Planeringen av åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen omfattar ett flertal
steg och är en process för vilken riksdagen och
regeringen anger villkoren. Åtgärdsplaneringen
föregås av inriktningsplanering, som utreder
mål, ekonomiska ramar och inriktning för den
kommande planperioden. Trafikverket tar fram
ett inriktningsunderlag på nationell nivå och
överlämnar till regeringen som skriver fram en
infrastrukturproposition. Västra
Götalandsregionen har även tagit fram ett
regionalt inriktningsunderlag, se avsnitt
Regionalt inriktningsunderlag för
transportinfrastrukturen.

Övergripande innehåll nationell plan
•

Åtgärder på järnvägar, nationella
stamvägar och för sjöfart

•

Drift och underhåll

•

Stadsmiljöavtal, med mera

Övergripande innehåll regional plan

Regeringen ger genom ett direktiv, se avsnitt
Direktiv för åtgärdsplaneringen, Trafikverket
och regionerna i uppdrag att ta fram förslag till
nationell respektive regionala
infrastrukturplaner. Planerna innehåller såväl
namngivna åtgärder som medel till olika
åtgärdsområden, där åtgärderna beslutas under
planperioden. Regionala infrastrukturplaner
beslutas av regionfullmäktige och regeringen
fastställer såväl den nationella som de regionala
infrastrukturplanerna innan genomförandet tar
vid.

•

Åtgärder på statliga regionala vägar,
inklusive åtgärder för kollektivtrafik
och cykel

•

Statlig medfinans till
kollektivtrafikåtgärder samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på
kommunalt vägnät

De transportpolitiska målen ligger till grund
för utvecklingen av transportinfrastrukturen.
Andra utgångspunkter är Agenda 2030,
Klimatlagen och Nollvisionen. För mer
information om de nationella
utgångspunkterna, se avsnitt Nationella mål.

Inriktningsunderlag

Infrastrukturproposition
och direktiv för
åtgärdsplanering

Förslag till nationell
och regionala
infrastrukturplaner

Figur 1. Process för framtagande av nationella och regionala infrastrukturplaner.
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Fastställelse
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Planens framtagande
Det första steget i framtagandet av en ny
regional infrastrukturplan var att ta fram ett
inriktningsunderlag för utvecklingen av
transportinfrastrukturen i Västra Götaland.
Arbetet med inriktningsunderlaget inleddes
med en övergripande gap-analys utifrån
Agenda 2030. Analysen ledde till att tre
fokusområden lyftes fram som komplement till
den tidigare regionala systemanalysen: klimat,
social hållbarhet och trafiksäkerhet.
Inriktningsunderlaget ligger till grund för
framtagandet av den regionala
infrastrukturplanen.
För att koordinera arbetet har Västra
Götalandsregionen tillsatt en arbetsgrupp av
tjänstepersoner. De fyra kommunalförbunden,
som företräder de 49 kommunerna i Västra
Götaland, har aktivt medverkat i arbetet och
ansvarat för dialog och förankring med
kommunerna. Trafikverket har deltagit i hela
processen med underlag och stöd i
framtagandet. Västtrafik har ansvarat för att
sammanställa och göra inspel av
kollektivtrafikens infrastrukturbehov. Arbetet
har även stämts av med Länsstyrelsen, Klimat
2030 samt Västra Götalandsregionens
miljöavdelning kopplat till
hållbarhetsbedömningen som skett integrerat
med planarbetet.
Samtliga kommuner bjöds in till ett
informationsmöte i januari 2021 och i februari
2021 genomfördes dialogmöten med
kommunalförbundens direktioner/
förbundsstyrelse. Dialog med kommunerna har
huvudsakligen skett via kommunalförbunden.

5

Den politiska processen har skett via
beredningen för hållbar utveckling, BHU.
Regionutvecklingsnämnden och
kollektivtrafiknämnden har löpande informerats
under processen. Kommunalförbunden har
haft politisk beredning i respektive direktion/
förbundsstyrelse.
Samrådsremiss av förslaget till regional
infrastrukturplan 2022-2033 genomförs
mellan 20 oktober 2021 och 31 januari 2022.
Slutlig version av planen beslutas av
regionfullmäktige efter ställningstagande i
beredningen för hållbar utveckling och
regionstyrelsen. Den antagna versionen skickas
sedan till regeringen för fastställelse, som en del
av den nationella infrastrukturplanen.
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Förutsättningar

Nationella mål
Det övergripande målet för den nationella
transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och för näringslivet i hela landet. Detta mål
samt regeringens direktiv sätter ramarna för
infrastrukturplaneringen på statlig och regional
nivå. För att det övergripande
transportpolitiska målet samt klimatmålet ska
kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.
Agenda 2030, Klimatlagen och Nollvisionen är
andra nationella utgångspunkter, liksom
barnkonventionen.

Agenda 2030
FN:s agenda 2030 och dess 17
globala mål (med 169 delmål)
omfattar alla politiska områden och
delaktighet och engagemang på regional
nivå är centralt.

Klimatlagen
Klimatlagen är en av tre delar inom
ett klimatpolitiskt ramverk som
trädde i kraft i januari 2018. De andra
delarna är nya klimatmål och ett
klimatpolitiskt råd. Klimatmålet innebär
att Sverige år 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser, för att
därefter uppnå negativa utsläpp.

Nollvisionen
Nollvisionen innebär att ingen
människa ska omkomma eller skadas
allvarligt i trafiken. Visionen är
ledstjärnan för Trafikverkets
trafiksäkerhetsarbete.

Hänsynsmål

Säkerhet, miljö och
hälsa

Övergripande
transportpolitiskt mål

Funktionsmål
Tillgänglighet

Figur 2. De transportpolitiska målen.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i
hela landet. Transportsystemet ska vara
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt, bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad
hälsa.
Ett etappmål under hänsynsmålet är att
växthusgasutsläppen från inrikes transporter
exklusive flyg ska minska med minst
70 procent senast 2030 jämfört med 2010.
Enligt Sveriges etappmål för trafiksäkerhet så
ska antalet omkomna till följd av trafikolyckor
inom vägtrafiken halveras till år 2030 jämfört
med åren 2017-2019. Antalet allvarligt skadade
inom respektive trafikslag ska minska med
minst 25 procent till år 2030 enligt regeringens
etappmål.
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Regionala mål och
strategier

Miljö- och
hållbarhetsbedömning

De globala målen för hållbar utveckling och
Vision Västra Götaland utgör grunden för
arbetet med regional utveckling. Utvecklingen i
hela Västra Götaland ska ske med samtliga
hållbarhetsperspektiv i fokus - socialt,
miljömässigt och ekonomiskt.

En miljöbedömning ska genomföras som en
del av den regionala infrastrukturplanen enligt
miljöbalken. Det övergripande syftet är att
integrera miljöaspekterna i framtagandet för att
främja en hållbar utveckling.

Den regionala infrastrukturplanen är en
pusselbit av flera som bidrar till att nå visionen
om det goda livet. Vid sidan av visionen finns
det ett flertal strategier och måldokument som
ligger till grund för utformningen av planen.
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
2021-2030 är utgångspunkt för det regionala
utvecklingsarbetet och innehåller prioriteringar
för att möjliggöra omställningen till ett mer
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle till år
2030. Klimat 2030 och
Trafikförsörjningsprogrammet är
regionövergripande styrdokument som den
regionala infrastrukturplanen ska stödja. Andra
strategier som påverkar planens inriktning är
Godstransportstrategin, Strategi för ökad cykling
och Målbild Tåg 2035.
Västra Götalandsregionens långsiktiga
viljeinriktning för utvecklingen av
transportinfrastrukturen redovisas i
inriktningsunderlaget, se avsnitt
Regionalt inriktningsunderlag för
transportinfrastrukturen.

Västra Götalandsregionen har valt att
genomföra en bredare hållbarhetsbedömning
som, vid sidan av den miljömässiga
hållbarheten, även beaktar sociala och
ekonomiska hållbarhetsaspekter utifrån
Agenda 2030. Arbetet sker integrerat med
framtagandet av planen. Strategiska vägval och
åtgärder beskrivs i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen som är en del av den regionala
infrastrukturplanen. Slutsatser sammanfattas i
kapitlet Bedömning av effekter.

MÅLBILD
TÅG 2035

GODSTRANSPORTSTRATEGI

Vision Västra Götaland är Västra
Götalandsregionens och de 49
kommunernas gemensamma vision.
Visionen uttrycker det önskade framtida
tillståndet – Det goda livet.

REGIONAL
INFRASTRUKTURPLAN

REGIONAL
UTVECKLINGSSTRATEGI

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

STRATEGI
FÖR ÖKAD
CYKLING

Figur 3. Illustration av hur regional 		
infrastrukturplan är en av
flera pusselbitar i det regionala
utvecklingsarbetet.
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Innehåll och ekonomi
Den regionala infrastrukturplanen utgör
tillsammans med den nationella
infrastrukturplanen en del i planeringen av den
statliga transportinfrastrukturen. De
grundläggande målsättningarna och
utgångspunkterna är gemensamma.
Inom den regionala infrastrukturplanen
genomförs såväl större om- eller
nybyggnationer som mindre trimningsåtgärder
på de statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet. Trimningsåtgärderna består av
förbättringar av kollektivtrafikens infrastruktur,
investeringar i cykelvägar samt mindre
vägåtgärder. Kollektivtrafik-, cykel- samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på
kommunalt vägnät kan medfinansieras av
planen. Västra Götalandsregionen har även valt
att avsätta medel till att samfinansiera
järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan.
Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet
finansieras via nationell infrastrukturplan.
Åtgärder med en kostnad på minst 50 miljoner
kronor ska namnges och en samlad
effektbedömning (SEB) för objektet ska vara
genomförd. Fortsättningsvis benämns dessa
som namngivna åtgärder.

Utöver planens ekonomiska ram förekommer
alternativfinansiering för vissa åtgärder. Det
kan exempelvis handla om kommuner som
medfinansierar regionala vägåtgärder eller
samfinansiering mellan regional och nationell
infrastrukturplan. För samtliga namngivna
åtgärder som har med- eller samfinansiering
träffas det särskilda avsiktsförklaringar eller
avtal.
Västra Götalandsregionen har genom
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har
räknat upp den preliminära ramen till 7 655
miljoner kronor, efter justering utifrån
underförbrukning under åren 2018-2021.
Först då regeringen fastställer den nya
nationella infrastrukturplanen beslutas den
slutliga ekonomiska ramen.
Planmedlen fördelas till de utpekade
åtgärdsområdena under en tolvårsperiod.
Genomförandet delas upp i fyraårsperioder och
Trafikverket arbetar för att förbrukningen inom
aktuell fyraårsperiod ska överensstämma med
planens ram och fördelning.

Västra Götalandsregionen har tilldelats en
ekonomisk ram av regeringen att prioritera till
olika åtgärder. De flesta åtgärder finansieras till
100 procent från den regionala
infrastrukturplanen, med några undantag.
Investeringar i cykelvägar längs statligt vägnät
finansieras med 50 procent från planen och
50 procent via kommunal medfinansiering.
Åtgärder på kommunalt vägnät kan få statlig
medfinansiering från planen med 50 procent.

Förordningen om länsplaner för regional
transportinfrastruktur (1997:263) och
förordningen om statlig medfinans
(2009:237) styr vilka åtgärder som får
ingå i infrastrukturplanen.
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Inriktning

Regionalt inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen
Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån
mål och fokusområden som identifierats i det
regionala inriktningsunderlaget:
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland. Arbetet med
inriktningsunderlaget inleddes med en
övergripande gap-analys utifrån Agenda 2030.
Analysen ledde till att tre fokusområden lyftes
fram som komplement till den tidigare
regionala systemanalysen: klimat, social
hållbarhet och trafiksäkerhet. I
inriktningsunderlaget redovisas Västra
Götalandsregionens långsiktiga viljeinriktning
för utvecklingen av transportinfrastrukturen.
Ambitionen är att verka för en bättre helhet
genom att eftersträva synergieffekter.
Västra Götalands varierade geografiska och
demografiska förutsättningar innebär att
behovet av åtgärder skiljer sig åt inom
regionen. För att nå en hög måluppfyllelse
utifrån mål och principer i
inriktningsunderlaget behöver åtgärder i
infrastrukturen prioriteras med hänsyn till de
skilda förutsättningarna och potentialerna.

Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig,
utan ett verktyg för att möjliggöra andra
värden. Den regionala transportinfrastrukturen
ska stödja utvecklingen av person- och
godstransporter i Västra Götaland. Ambitionen
är att infrastrukturen ska bidra till ett mer
transporteffektivt samhälle.
Det övergripande målet för den regionala
infrastrukturplaneringen är:
”Ett fossiloberoende transportsystem för ökad
konkurrenskraft och med möjlighet till goda
livsmiljöer i stad och på landsbygd - förbättrad
tillgänglighet”. Transportslagen ska komplettera
varandra för att på ett optimalt sätt stödja
efterfrågat transportbehov, stärka näringslivets
förutsättningar och uppfylla de
transportpolitiska målen. Västra Götaland ska
vara en hållbar logistikregion med utvecklad
intermodalitet och andelen hållbara resor ska
öka. Klimat, social hållbarhet och
trafiksäkerhet har lyfts fram som tre
prioriterade fokusområden. Av figur 4 framgår
hur målen i inriktningsunderlaget har
formulerats.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad
tillgänglighet
GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och
nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad
intermodalitet

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i
hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet
Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen
Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar
Figur 4. Mål för infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.
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Det regionala inriktningsunderlaget
med tillhörande analyser och
underlag finns på
www.vgregion.se/regionalplan
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Direktiv för åtgärdsplaneringen
Regeringens planeringsdirektiv anger
tillsammans med det regionala
inriktningsunderlaget förutsättningarna för
framtagandet av den regionala
infrastrukturplanen. Generella utgångspunkter
för uppdraget är att den statliga
transportinfrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att det övergripande
transportpolitiska målet samt etappmålen för
trafiksäkerhet och klimat ska nås. I direktivet
framgår att hållbarhetsaspekter ska integreras
genom att vid framtagandet av planen beakta
sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter
samt att målsynergier ska eftersträvas.
Västra Götalandsregionen har genom
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har
räknat upp den preliminära ramen till 7 655
miljoner kronor, efter justering utifrån
underförbrukning under åren 2018-2021.
Medlen ska fördelas på olika åtgärder och typer
av åtgärder. Åtgärdsobjekt med en kostnad på
minst 50 miljoner kronor ska namnges.
Byggstartade men ännu ej avslutade objekt från
tidigare plan bör finnas med i det nya
planförslaget.

Regeringen pekar i planeringsdirektivet på
vikten av att väga in behov kopplat till
bostadsbyggande och betydande
industriinvesteringar i framtagandet av planen.
Effekter på bostadsbyggandet ska beskrivas. De
föreslagna åtgärderna bör även bidra till att
andelen kollektivtrafikresande ökar.
Trafikverket ska inom ramen för den nationella
infrastrukturplanen samfinansiera de regionala
infrastrukturplanerna avseende
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala
vägnätet. Samfinansiering ska utformas så att
åtgärder som förkortar restiden på landsbygd
prioriteras, till exempel mittseparering.
Trafikverket ska också föreslå medel till
samfinansiering av cykelåtgärder på regional
vägnät. Omfattning och hur medel ska fördelas
kommer att redovisas i den nationella
infrastrukturplanen.

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets
arbetsstrategi som tillämpas för att
säkerställa en god resurshushållning och
för att åtgärder ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.

Prioriteringarna bakom förslagen samt
eventuella osäkerheter avseende planens
effekter ska enligt direktivet beskrivas. Det ska
även framgå hur Fyrstegsprincipen har tillämpats
samt på vilket sätt och i vilken utsträckning
den regionala infrastrukturplanen bidrar till att
öka transporteffektiviteten i samhället.
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Ramverk för infrastrukturplanen
Regional infrastrukturplan är en
investeringsplan för en mångfald av
infrastrukturåtgärder. Planen utformas inom
ramen för inriktningsunderlaget som är en
konkretisering av nationella och regionala mål
och strategier. Inriktningsunderlaget är
regionens viljeriktning för utveckling av
transportinfrastrukturen. Förhållandet mellan
den regionala infrastrukturplanen,
inriktningsunderlaget och nationella och
regionala utgångspunkterna visualiseras i
figur 5.

Den översta plattformen
representerar den regionala
infrastrukturplanen och dess syfte
i form av förbättrad tillgänglighet.

I den mittersta plattformen
redovisas regionens långsiktiga
viljeinriktning för utvecklingen av
transportsystemet - det regionala
inriktningsunderlaget.

I basen finns nationella och
regionala ramverk i form av lagar,
förordningar, mål och strategier.

Figur 5. Illustration över hur den regionala infrastrukturplanen 		
förhåller sig till inriktningsunderlaget och regionala samt
nationella utgångspunkter.
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4

Fördelning av medel 2022-2033

Den regionala infrastrukturplanen bygger på
en struktur med sju åtgärdsområden som
innehåller åtgärder och inriktningar för att
stärka olika funktioner i transportsystemet.
Strukturen ska bidra till en regional
infrastrukturplanering med hänsyn till såväl
geografi som demografi. För att hela transportoch reskedjan ska fungera behöver åtgärder
prioriteras över hela regionen och i olika delar
av transportsystemet. De olika transportslagen
ska komplettera varandra för att skapa
förutsättningar för ett transporteffektivt
samhälle, stärka näringslivets konkurrenskraft
och uppfylla de transportpolitiska målen. I
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för
att kombinera fysiska åtgärder med steg 1- och
2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
Sammantaget ska åtgärderna leda till en
förbättrad tillgänglighet i Västra Götaland och
genomföras i linje med det beslutade
inriktningsunderlaget.
Större investeringsåtgärder på statligt vägnät
och i kollektivtrafikens infrastruktur återfinns
inom åtgärdsområdet Större åtgärder i stråk och

noder. De tre åtgärdsområdena Trimning och
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt
vägnät innehåller mindre åtgärder för
kollektivtrafik, cykel och väg. Det statliga
vägnätets omfattning i Västra Götaland
framgår av bilaga 2.
Inom åtgärdsområdet Samfinansiering nationell
plan, järnväg avsätts medel för standardhöjande
åtgärder för den regionala tågtrafiken.
Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen
innehåller ett antal åtgärder inom
Göteborgsområdet, som är framförhandlade
och avtalade inom Sverigeförhandlingen.
Åtgärdsområdet Övrigt innehåller medel till
oförutsedda mindre åtgärder samt driftbidrag
till flygplats.
Fördelningen av medel mellan olika
åtgärdsområden grundar sig i regionala och
nationella mål och politiska viljeinriktningar.
Det regionala inriktningsunderlaget har varit
utgångspunkt för infrastrukturplanens
konkreta innehåll och prioriteringar.

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Övrigt

6%

1%

Samfinansiering nationell plan,
järnväg

11 %
Större åtgärder i stråk
och noder

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

38 %

16 %
Trimning och effektivisering
till stråk

Trimning och effektivisering
i stråk

13 %

15 %

Figur 6. Fördelning av medel till åtgärdsområden i planen, totalt 7 655 miljoner kronor.
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En stor del av planens åtgärder beslutas
löpande under planperioden. Genomförandet
ska beakta de skilda geografiska
förutsättningarna och säkerställa att det
regionala inriktningsunderlaget genomsyrar
både valen av åtgärder och deras utformning.
Synergieffekter ska eftersträvas för bättre
måluppfyllelse. För ett effektivt genomförande
kan medel från olika potter och
åtgärdsområden kombineras där det finns
förutsättningar. Åtgärderna ska ha en
geografisk spridning över regionen och
anpassas utifrån konkreta behov och bedömt
bidrag till måluppfyllelse.

Vid eventuell samfinansiering från nationell
infrastrukturplan för trafiksäkerhets- och
cykelåtgärder frigörs medel i regional
infrastrukturplan. De frigjorda medlen föreslås
investeras i andra åtgärder för trafiksäkerhet
och cykel på regionalt vägnät.
För att framdriften av åtgärderna ska vara god
behöver genomförandet kontinuerligt följas
upp och anpassas. På kort sikt kan
underförbrukning i en del av planen behöva
kompenseras genom en snabbare
genomförandetakt i en annan del. I bilaga 1
finns en detaljerad beskrivning av hur medel
fördelas till olika åtgärder.

I den politiska prioriteringen av åtgärder och
fördelning av medel har de skilda
förutsättningarna och behoven inom Västra
Götaland lyfts fram.

Tabell 1. Fördelning av medel till åtgärdsområden, totalt 7 655 miljoner kronor.

Fördelning av medel till
åtgärdsområden

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Större åtgärder i stråk
och noder

69

240

602

346

744

929

2 930

Trimning och
effektivisering i stråk

101

196

153

132

347

209

1 138

Trimning och
effektivisering till stråk

91

105

102

97

317

248

960

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

91

98

98

119

437

389

1 232

Samfinansiering
nationell plan, järnväg

15

63

36

70

353

303

840

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

13

35

40

25

64

295

472

Övrigt

8

9

7

7

26

26

83

Summa

388

746

1038

796

2288

2399

13

Medel i
plan, mnkr

7 655
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Större åtgärder i stråk och noder
Stråken kopplar samman regionen. Genom att
genomföra större åtgärder i stråk och noder
förbättras tillgängligheten och trafiksäkerheten
för såväl person- som godstransporter. Flera av
de namngivna åtgärderna skapar
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i
kommunerna.
Åtgärdsområdet innehåller åtgärder av större
karaktär med förhållandevis hög
investeringskostnad, minst 50 miljoner kronor
men i de flesta fall över 100 miljoner kronor.
Större åtgärder kräver en lång
planeringshorisont och omfattande förarbeten
innan byggnation kan inledas. De flesta
åtgärder i planen har beslutats i tidigare
planomgångar men har ännu inte färdigställts.
Tidplaner och kostnadsbild har förändrats över
tid och kan behöva justeras även framöver.

Figur 7. Karta över statliga vägar som ingår i stråken. De
gråa vägarna är nationella stamvägar och hanteras
inte i regional infrastrukturplan.
Tabell 2. Fördelning av medel för större åtgärder i stråk och noder.

Större åtgärder i stråk och noder

Medel i plan,
mnkr
2 400

Större namngivna vägåtgärder
Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder

530
2 930

Summa

14
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Större namngivna vägåtgärder
De större vägåtgärderna stärker befintliga stråk
genom att förbättra trafiksäkerheten och höja
standarden på de större regionala vägarna.
Åtgärderna utgår ifrån utpekade brister och har
tagits fram inom genomförda
åtgärdsvalsstudier. Studierna utgår från
fyrstegsprincipen och innehåller ofta en
kombination av åtgärder. Åtgärdsförslagen har
prioriterats utifrån bedömda nyttor, kostnad
och ekonomiskt utrymme i planen.
Åtgärder som är planerade för genomförande i
den tidigare delen av planperioden bör vara väl
utredda avseende sträckning och utformning.
Det är en förutsättning för att trygga ett
effektivt genomförande av planen.

15

I den politiska prioriteringen vid framtagandet
av planen har två nya större vägåtgärder
prioriterats. Större åtgärder på statligt vägnät
som finansieras helt av extern part behöver
namnges i planen, följa det regionala
inriktningsunderlaget och ingå som en del av
miljöbedömningen. I denna plan finns en
sådan åtgärd, Väg 156 Förbifart Skene.
En fördjupad beskrivning av större vägåtgärder
finns i bilaga 3 och de högst prioriterade
bristerna i bilaga 4.
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Tabell 3. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder. Total kostnad inkluderar sam- och medfinansiering.

Genomförande
Större namngivna
vägåtgärder

Väg 168 Ekelöv - Kareby
Val av korridor pågår
Väg 161 Rotvik - Bäcken

20222025

20262029

X

X

Inget data.

20302033

Inget data.

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total
kostnad
2022-2033,
mnkr

344 (233)

560 (440)

X

X

270

270

X

138

318

E20 / Rv40 Tvärförbindelse

X

X

Väg 41 Sundholmen Björketorp

X

Inget data.

Inget data.

218

218

Väg 49 Axvall - Varnhem

X

Inget data.

Inget data.

290

290

Väg 41 Fritsla - Kråkered

X

Inget data.

Inget data.

80

80

Väg 49 Skövde - Igelstorp

X

Inget data.

Inget data.

201

213

Väg 168 Tjuvkil

X

Inget data.

Inget data.

24

111

Väg 678 Grohed Bratteröd

X

Inget data.

Inget data.

122

122

Inget data.

Inget data.

Inget data.

0

268

Väg 156 Förbifart Skene,
Extern finansiering
Väg 49 Varnhem Storekullen

Inget data.

Inget data.

X

281

281

Väg 156 Backadal Bonared

Inget data.

Inget data.

X

256

256

Obundna medel

Inget data.

Inget data.

X

176

Inget data.

Summa

Inget data.

Inget data.

Inget data.

16

2 400

Inget data.
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Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder
De större kollektivtrafikåtgärderna skapar
förutsättningar för ett ökat
kollektivtrafikresande genom åtgärder som ger
förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och
attraktivitet. Investeringar prioriteras i enlighet
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Västtrafik har i uppdrag att sammanställa
kollektivtrafikens behov och tar fram ett förslag
på prioritering i dialog med berörda
kommuner, kommunalförbund och
Trafikverket.
Merparten av åtgärderna ligger på det
kommunala vägnätet och får statlig medfinans
från planen. Åtgärderna behöver vara väl
utredda och ekonomiskt prioriterade hos
sökande part, vilka står för minst 50 procent av
finansieringen. Större kollektivtrafikåtgärder på
statligt vägnät har tagits fram inom
genomförda åtgärdsvalsstudier.

17

I den politiska prioriteringen vid framtagandet
av planen har fyra nya större
kollektivtrafikåtgärder prioriterats.
De flesta kollektivtrafikåtgärderna är nära
knutna till andra investeringar, såsom
järnvägsåtgärder och andra
infrastrukturåtgärder. Tidplanerna för
genomförandet behöver därför anpassas utifrån
dessa förutsättningar.
En fördjupad beskrivning av större
kollektivtrafikåtgärder finns i bilaga 3 och de
högst prioriterade bristerna i bilaga 4.
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Tabell 4. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Genomförande
Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Bidragsberättigad
kostnad

20222025

20262029

20302033

Elfärja, fjärde älvskyttel,
Göteborg

X

Inget data

Inget data

10

84

Bytespunkt Haga, Målbild
Koll2035

X

X

Inget data

37

74

Resecentrum Korsvägen,
Målbild Koll2035

X

X

Inget data

42

85

Resecentrum Stenungsund

X

Inget data

Inget data

86

171

Citybusstråk Toltorp,
Mölndal, Målbild Koll2035

X

X

Inget data

82

164

Elfärja, hyra, Öckerö

X

X

20

60

Resecentrum Lerum

Inget data

X

Inget data

63

125

E20 / Rv40
Tvärförbindelse, Målbild
Koll2035, Samfinansiering
till vägåtgärd

Inget data

X

Inget data

60

Inget data

(X)

X

Inget data

25

50

Bytespunkt Saltholmen,
etapp 1

Inget data

X

Inget data

30

60

Obundna medel

Inget data

Inget data

Summa

Inget data

Inget data

Elfärja, Marstrand

X

X
Inget data

18

75

Inget data

530

Inget data

49

Trimning och effektivisering i stråk
Stråken kopplar samman regionen. Genom att
trimma och effektivisera infrastrukturen i
stråken förbättras förutsättningarna för såväl
person- som godstransporter.
Inom åtgärdsområdet finns potter för
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre
karaktär med en investeringskostnad på högst
50 miljoner kronor.
Val av åtgärder ska utgå från
inriktningsunderlaget och de vägledande
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de
olika delarna av Västra Götaland behöver
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med
hänsyn till olika gruppers behov.
Mindre åtgärder i stråk som har beslutats inom
tidigare plan kommer att genomföras. Detta
inkluderar även tidigare beslutade mindre
vägåtgärder med en bedömd kostnad på över
25 miljoner kronor. Dessa är: Grästorp
(förbifart väg 47), Härskogsvägen (väg 523),
Härsängen (väg 172), Long (väg 47/187) och
Myggenäs korsväg (väg 160). Nordby, Strömstad
(väg 1040) är ytterligare en åtgärd som ska
genomföras, med full extern finansiering.

Figur 8. Karta över statliga vägar som ingår i stråken.
De gråa vägarna är nationella stamvägar och
hanteras inte i regional infrastrukturplan.

Tabell 5. Fördelning av medel för trimning och effektivisering i stråk.

Medel i plan,
mnkr

Trimning och effektivisering i stråk

Kollektivtrafikåtgärder

209

Cykelåtgärder

122

Mindre vägåtgärder

512

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell

295
1 138

Summa

19
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns
fem förstärkta satsningar i stråk kopplat till den
politiska prioriteringen vid framtagandet av
planen. Förstärkningarna innefattar specifika
åtgärder och pottåtgärder.

Kommunerna ombeds vart fjärde år lämna in
förslag på nya cykelvägar som de avser att
medfinansiera med halva kostnaden. Förslagen
samordnas av kommunalförbunden och
prioriteras därefter av Västra
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket.
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i
enlighet med den regionala cykelstrategin.

Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet,
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs
investeringar i hållplatser och
framkomlighetsåtgärder, såsom busskörfält eller
signalprioritering. Västtrafik sammanställer
behov och åtgärdsförslag i dialog med
kommuner och kommunalförbund. Åtgärder
prioriteras av Västtrafik i samråd med
Trafikverket. Åtgärderna ska bidra till
måluppfyllelse i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Mindre vägåtgärder
För att förbättra trafiksäkerheten och
tillgängligheten samt att minska barriäreffekter
behöver mindre åtgärder genomföras på det
statliga vägnätet. Standardhöjning,
korsningsåtgärder, passager för gående och
cyklister samt kurvrätning utgör exempel på
åtgärder. Samspelet mellan fordonstrafik,
gående och cyklister samt näringslivets
transportbehov är särskilt viktiga aspekter.
Åtgärder prioriteras av Trafikverket i samråd
med Västra Götalandsregionen,
kommunalförbunden och berörda kommuner.

Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att
vara sammanhängande och knyta ihop
boenden med målpunkter i anslutning till
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och
fritidsanläggningar.
Tabell 6. Fördelning av medel för förstärkt satsning i stråk.

Förstärkt satsning i stråk

Medel i plan,
mnkr

Göteborgsregionen,
Kollektivtrafikåtgärder

50

Göteborgsregionen, Cykelåtgärder

25

Göteborgsregionen,
Obundna medel

100

Fyrbodal, Väg 161 Cykelåtgärder

40

Fyrbodal, Väg 161
Trafiksäkerhetsåtgärder

40

Fyrbodal, Väg 171
Stranderängs bro

40

20
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Tabell 7. Vägledande principer för trimning och effektivisering i stråk.

Vägledande principer – Trimning och effektivisering i stråk

För hela åtgärdsområdet

• Åtgärder för högst 50 miljoner kronor
• Medel kan kombineras från flera potter för en
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regionalt trafikförsörjningsprogram
• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik i
stråken
• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till
hållplatser och bytespunkter
• Pendelparkering för bil och cykel
• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och
bytespunkter

Cykelåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regional cykelstrategi
• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala
förutsättningar
• Kommunal medfinansiering på 50 procent av
kostnaden

Mindre vägåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet, trygghet
och minskade barriäreffekter, särskilt för gående
och cyklister
• Åtgärder som tillgodoser näringslivets
transportbehov och intermodala lösningar

21
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Trimning och effektivisering till stråk
Det statliga vägnätet är omfattande och de
flesta resorna i regionen startar eller slutar
utanför de regionala stråken. För att hela resan
ska fungera och vara säker behöver åtgärder
genomföras på de mindre vägarna som matar
till stråken. En stor del av de allvarliga
olyckorna på det statliga vägnätet sker på
mindre vägar. Genom att trimma och
effektivisera förbindelserna till stråken så
förbättras trafiksäkerheten och tillgängligheten
i hela regionen.
Inom åtgärdsområdet finns potter för
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre
karaktär med en investeringskostnad på högst
50 miljoner kronor.
Val av åtgärder ska utgå från
inriktningsunderlaget och de vägledande
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de
olika delarna av Västra Götaland behöver
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med
hänsyn till olika gruppers behov.

Figur 9. Karta över statliga vägar som inte
ingår i stråken.
Tabell 8. Fördelning av medel för trimning och effektivisering till stråk.

Trimning och effektivisering till stråk

Medel i plan,
mnkr
32

Kollektivtrafikåtgärder
Cykelåtgärder

234

Mindre vägåtgärder

574

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell

120

Summa

960

22
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns
en förstärkt satsning till stråk kopplat till den
politiska prioriteringen vid framtagandet av
planen. Förstärkningen innefattar pottåtgärder.
Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet,
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs
investeringar i hållplatser och att bytespunkter
fungerar för kombinationsresor. Västtrafik
sammanställer behov och åtgärdsförslag i dialog
med kommuner och kommunalförbund.
Åtgärder prioriteras av Västtrafik i samråd med
Trafikverket. Åtgärderna ska bidra till
måluppfyllelse i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att
vara sammanhängande och knyta ihop
boenden med målpunkter i anslutning till
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och
fritidsanläggningar. Cykelåtgärder i den lokala
trafikmiljön är av betydelse för barn och ungas
självständighet i trafiken. På sikt är ambitionen
att koppla samman det lokala cykelnätet till
större stråk. Kommunerna ombeds vart fjärde
år lämna in förslag på nya cykelvägar som de
avser att medfinansiera med halva kostnaden.
Förslagen samordnas av kommunalförbunden
och prioriteras därefter av Västra
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket.
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i
enlighet med den regionala cykelstrategin.

23

Mindre vägåtgärder
För att förbättra trafiksäkerheten och
tillgängligheten behöver mindre åtgärder
genomföras på det statliga vägnätet.
Standardhöjning, korsningsåtgärder, passager
för gående och cyklister samt kurvrätning
utgör exempel på åtgärder. Samspelet mellan
fordonstrafik, gående och cyklister samt
näringslivets transportbehov är särskilt viktiga
aspekter. Åtgärder prioriteras av Trafikverket i
samråd med Västra Götalandsregionen,
kommunalförbunden och berörda kommuner.
Tabell 9. Fördelning av medel för förstärkt satsning till stråk.

Förstärkt satsning till
stråk
Fyrbodal, Mindre åtgärder

Medel i
plan, mnkr
120
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Tabell 10. Vägledande principer för trimning och effektivisering till stråk.

Vägledande principer – Trimning och effektivisering till stråk

För hela åtgärdsområdet

• Åtgärder för högst 50 miljoner kronor
• Medel kan kombineras från flera potter för en
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till
hållplatser och bytespunkter
• Pendelparkering för bil och cykel
• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och
bytespunkter

Cykelåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regional cykelstrategi
• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala
förutsättningar
• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till
målpunkter för barn och unga
• Kommunal medfinansiering på 50 procent av
kostnaden

Mindre vägåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och
trygghet, särskilt för gående och cyklister
• Åtgärder som tillgodoser näringslivets
transportbehov och intermodala lösningar
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Statlig medfinans till
kommunalt vägnät
På det kommunala vägnätet finns det goda
förutsättningar för ett ökat hållbart resande.
Befolkning, arbetsplatser och service är
koncentrerat till tätorterna och resorna är ofta
korta. Det är också på det kommunala vägnätet
som flest olyckor med gående och cyklister
inträffar. Genom att medfinansiera åtgärder
som ger en förbättrad trafiksäkerhet och
framkomlighet för gång, cykel och
kollektivtrafik skapas förutsättningar för
stadsutveckling och ett transporteffektivt
samhälle.
Inom åtgärdsområdet finns potter för
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Åtgärderna
är av mindre karaktär med en
investeringskostnad på högst 50 miljoner
kronor. Val av åtgärder ska utgå från
inriktningsunderlaget och de vägledande
principerna.
Kommunerna ansöker årligen om statlig
medfinans till åtgärder som de avser genomföra
på kommunalt vägnät. Västra
Götalandsregionen/Västtrafik ansöker om
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar.
Medfinansieringen från planen uppgår till
50 procent av den totala kostnaden.

Figur 10. Karta över kommunala vägar i 		
Västra Götaland.

Tabell 11. Fördelning av medel för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Statlig medfinans till kommunalt vägnät

mnkr

Kollektivtrafikåtgärder

499

Cykelåtgärder

446

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder

222

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell

65
1 232

Summa

25
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder ska prioritera
åtgärder inom hela Västra Götaland. Utöver
dessa finns två förstärkta satsningar kopplat till
den politiska prioriteringen vid framtagandet
av planen. Förstärkningarna innefattar
pottåtgärder.
Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet,
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs
investeringar i hållplatser och
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken,
såsom busskörfält eller signalprioritering. För
hållplatser och bytespunkter prioriteras
tillgänglighetsanpassning och annan
standardhöjning samt i vissa fall nybyggnation.
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering
för kollektivtrafikåtgärder från regional
infrastrukturplan via Västtrafik. Västra
Götalandsregionen/Västtrafik kan, som
regional kollektivtrafikmyndighet, ansöka om
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar.
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i
enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Cykelåtgärder
Potentialen för ökad cykling är generellt sett
stor längs det kommunala vägnätet, där det
finns en koncentration av befolkning,
arbetsplatser, fritidsanläggningar och service.
För att öka trafiksäkerheten och det hållbara
resandet behöver cykelvägar byggas ut för att
koppla ihop lokala målpunkter. För att främja
barnens självständighet i trafiken är de kortväga
cykelresorna i tätorter av stor betydelse.
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering
för cykelåtgärder från regional
infrastrukturplan via Trafikverket. Åtgärderna
ska bidra till måluppfyllelse i enlighet med den
regionala cykelstrategin.
Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet
som de flesta gående och cyklister rör sig och
det i högre utsträckning finns problem med
buller och luftkvalitet. Åtgärder som ger en
förbättrad trafiksäkerhet för gående och
cyklister och en förbättrad miljö inom
tätorterna prioriteras. Barn och ungas behov är
särskilt viktiga att beakta vid val av åtgärder.
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering
för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder från
regional infrastrukturplan via Trafikverket.

Tabell 12. Fördelning av medel för förstärkt satsning kommunalt vägnät.

Förstärkt satsning kommunalt vägnät

Medel i plan,
mnkr

Göteborgsregionen, Kollektivtrafikåtgärder

40

Göteborgsregionen, Cykelåtgärder

25

26
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Tabell 13. Vägledande principer för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Vägledande principer – Statlig medfinans till kommunalt vägnät

För hela åtgärdsområdet

• Åtgärder för högst 50 miljoner kronor
• Planen finansierar 50 procent av kostnaden

Kollektivtrafikåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regionalt trafikförsörjningsprogram
• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken
• Pendelparkering för bil och cykel
• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och
bytespunkter

Cykelåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regional cykelstrategi
• Utbyggnad av cykelvägar av trafiksäkerhetsskäl där
överflyttningspotentialen är relativt stor utifrån
lokala förutsättningar
• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till
målpunkter för barn och unga

Trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och
trygghet, särskilt för gående och cyklister
• Åtgärder som ger förbättrad lokal miljökvalitet, till
exempel minskat buller
• Prioritera anslutningar till kollektivtrafik
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Samfinansiering nationell plan, järnväg
Det finns ett stort behov av åtgärder för att
återställa och höja standarden på de järnvägar
som är viktiga för regiontrafiken. Ett
välfungerande järnvägssystem är viktigt för att
uppnå miljö- och klimatmålen, för
omställningen till ett transporteffektivt
samhälle samt för att skapa förutsättningar för
ett ökat bostadsbyggande.
Västra Götalandsregionen har högt uppsatta
mål för utvecklad persontågstrafik och har
därför i de senaste planomgångarna anslagit
medel från den regionala infrastrukturplanen
för samfinansiering av järnvägsåtgärder i den
nationella infrastrukturplanen.
Inom åtgärdsområdet fördelas medel till de
olika regionala järnvägsstråken. Medlen avsätts
inte till specifika åtgärder men det finns en
inriktning för åtgärdsvalen på varje bana, se
bilaga 5. De vägledande principerna, inklusive
Målbild Tåg 2035, ska ligga till grund för valet
av åtgärder på berörda järnvägar.

Figur 11. Karta över järnvägsstråk i
Västra Götaland.

Tabell 14. Fördelning av medel för samfinansiering nationell plan, järnväg.

Samfinansiering nationell plan, järnväg

Medel i plan,
mnkr

Kinnekullebanan

75

Norra Bohusbanan

80

Södra Bohusbanan

105

Viskadalsbanan

95

Älvsborgsbanan

200

Obundna medel

285

Summa

840
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Ambitionen är att medel från potten i så stor
utsträckning som möjligt ska förstärka
planerade investeringar av Trafikverket för att
nå uppsatta resandemål. Exempel på viktiga
åtgärder för regionaltrafiken är hastighets- och
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder inom
stationsmiljöer som förlängning av plattformar.
Nivån på anslagna medel per järnväg kan
komma att justeras och omfördelas om
åtgärder prioriteras för genomförande inom
ramen för nationell infrastrukturplan.
Omfördelning av medel från potten beslutas i
regionstyrelsen via beredningen för hållbar
utveckling (BHU).

Tabell 15. Vägledande principer för samfinansiering
nationell plan, järnväg

Vägledande principer – Samfinansiering
nationell plan, järnväg
• Åtgärder ska ligga i linje med Målbild Tåg
2035, inklusive delmål 2028
• Fokus på systempåverkande åtgärder
• Prioritera åtgärder som höjer och
återupprättar standarden på de järnvägar
som är viktiga för regiontrafiken
• Åtgärder kan med fördel genomföras i
samband med att Trafikverket utför
planerade underhållsåtgärder på banorna
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Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen är en nationell satsning
på nya stambanor mellan Sveriges storstäder
kombinerat med en satsning på fler bostäder
och kommunal infrastruktur. Enligt den
överenskommelse som träffats mellan staten,
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
ska sex kollektivtrafikåtgärder i Göteborg
medfinansieras av den regionala transportinfrastrukturplanen. Överenskommelsen
innehåller även ett flertal andra åtaganden, som
inte berör planen. Göteborgs stad åtar sig
exempelvis att bygga cirka 45 000 bostäder.
Kollektivtrafikåtgärdernas syfte är att
åstadkomma förbättringar av tillgänglighet och
kapacitet i transportsystemet för att skapa
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.
Den totala kostnaden för åtgärderna uppgår till
omkring 7 miljarder kronor, varav
472 miljoner kronor avsätts i regional
infrastrukturplan 2022-2033. Sedan
överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen
träffades har åtgärden Linbana JärntorgetLindholmen-Lundby-Wieselgrensplatsen stoppats
och förhandling pågår. Åtgärden saknas
därmed i listan nedan.
De avtalade investeringarna ligger i linje med
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland och Målbild Koll2035.
Tabell 16. Lista över storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen
Spårväg Norra Älvstranden, Frihamnen - Lindholmen
Spårväg Norra Älvstranden, Lindholmen - Linnéplatsen
Spårväg Norra Älvstranden, Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo
Citybuss BRT Backastråket
Citybuss BRT Norra Älvstranden, Nordvästra och västra delen

472

Summa

30
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Övrigt
Medlen avsatta inom övrigt syftar till att kunna
hantera oförutsedda mindre utgifter samt
innefattar bidrag till Trollhättan-Vänersborgs
flygplats. Oförutsedda mindre utgifter kan
exempelvis vara akuta punktinsatser på
lågtrafikerade vägar av betydelse för
näringslivet. Driftbidraget till TrollhättanVänersborgs flygplats ska bidra till nationell
tillgänglighet inom hela regionen och utbetalas
årligen.
Tabell 17. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt

Medel i plan,
mnkr

Oförutsedda mindre utgifter

52

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborg
flygplats

31

Summa

83

31
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5

Bedömning av effekter

Den regionala infrastrukturplanens effekter
beskrivs utifrån de transportpolitiska målen,
nationella och regionala mål, beslutat
inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt den
genomförda hållbarhetsbedömningen.
Regional infrastrukturplan grundar sig på
regionens inriktningsunderlag som i sin tur tar
avstamp i regionala mål och nationella
utgångspunkter såsom de transportpolitiska
målen och Agenda 2030. Den ekonomiska
fördelningen och innehållet bedöms som
helhet att vara i linje med ovannämnda
utgångspunkter. Långsiktigt syftar den
regionala infrastrukturplanen till att förbättra
tillgängligheten i hela regionen med fokus på
olika funktioner i transportsystemet samt på ett
hela resan-perspektiv både för person- och
godstransporter.
Det är de olika funktionerna i samklang med
varandra som skapar transportsystemet i Västra
Götaland. Strukturen med åtgärdsområden
utifrån funktion möjliggör en god spridning av
åtgärder i regionen samtidigt som medel kan
användas utifrån olika geografiska
förutsättningar. Strukturen är anpassad för att
skapa en bättre helhet vid genomförandet
genom att medel från olika potter och
åtgärdsområden kan kombineras. Regional
infrastrukturplan har god potential att bidra till
hållbarhetsaspekten tillgänglighet i
perspektiven; näringslivets transporter, stad,
landsbygd, grundläggande tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Sammantaget bidrar
åtgärderna till de transportpolitiska målen (det
övergripande målet och funktionsmålet) samt
till regionens övergripande mål i
inriktningsunderlaget ”Ett fossiloberoende
transportsystem för ökad konkurrenskraft och
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på
landsbygd – förbättrad tillgänglighet”.

Åtgärderna i infrastrukturplanen bedöms bidra
till att andelen hållbara resor ökar, främst
genom satsningar på cykelinfrastruktur,
kollektivtrafik och järnväg. För godstransporter
är målet i inriktningsunderlaget att utveckla
intermodalitet, vilket innebär en överflyttning
av lastbilstransporter till järnväg och sjöfart.
Viktiga åtgärder för att åstadkomma detta
ligger främst i nationell infrastrukturplan, men
regional infrastrukturplan spelar en viktig roll
när det gäller att utveckla det kapillära vägnätet
för att godstransporter ska kunna ta sig till
stråk och noder för omlastning. De flesta större
vägåtgärderna består av flera olika delar bland
annat mötesseparering, trafiksäkerhetsåtgärder
för oskyddade trafikanter samt anpassningar
för kollektivtrafik och cykel.
Regional infrastrukturplan bedöms i sin helhet
inte medföra några betydande negativa
miljöeffekter. De beräkningar och
bedömningar som gjorts avseende klimatmålet
visar att planförslaget medför varken positiv
eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
klimat.
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen
innehåller en fördjupad bedömning av
den regionala infrastrukturplanens
effekter och finns publicerat på
www.vgregion.se/regionalplan
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Regional infrastrukturplan ger goda
möjligheter att bidra till klimatmålet främst via
åtgärder som leder till utveckling av ett
transporteffektivt samhälle. Gällande biologisk
mångfald är den samlade bedömningen att
planförslaget medför varken positiv eller
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
biologisk mångfald.
Infrastrukturplanen innehåller en mängd
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för samtliga
trafikantgrupper. Utöver de namngivna
åtgärderna finns medel för
trafiksäkerhetsåtgärder på det mindre vägnätet
samt till åtgärder med fokus på oskyddade
trafikanter. Trafiksäkerhet är ett utpekat
fokusområde i inriktningsunderlaget.
Infrastrukturplanen går i linje med
inriktningsunderlaget och medför ett positiv
bidrag till det transportpolitiska hänsynsmålet
och Nollvisionens etappmål för trafiksäkerhet.

Statlig medfinans till åtgärder i kommunalt
vägnät, cykel- och kollektivtrafikåtgärder
bedöms stödja flera grupper i samhället. I
planeringsprinciperna lyfts vikten av
barriärminskande åtgärder, ett bättre samspel
mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter
samt större fokus på barn och ungas behov i
trafiken. Åtgärderna bidrar till ökad
tillgänglighet för barn och unga samt för andra
grupper som främst reser på lokal nivå och/
eller som inte har tillgång till egen bil.
Åtgärderna i infrastrukturplanen bedöms vara
ett steg i rätt riktning för ett inkluderande
transportsystem.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad
tillgänglighet
GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och
nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad
intermodalitet

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i
hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet
Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen
Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar
Figur 12. Bedömning av infrastrukturplanen utifrån inriktningsunderlagets mål. Uppåtgående pil indikerar att
planförslaget är i linje med inriktningsunderlaget och bidrar positivt till målen. Högergående
pil indikerar att planen varken bidrar eller motverkar tydligt.
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Medskick till genomförandet från
hållbarhetsbedömningen
•

•

För att säkerställa att genomförandet av
den regionala infrastrukturplanen bidrar
till ett transporteffektivt samhälle behöver
efterlevnaden av de vägledande principerna
för åtgärdsområden och
inriktningsunderlagets tre fokusområden
följas upp.
Tillgängligheten förbättras genom att välja
en kombination av åtgärder, så att olika
transportslag kompletterar varandra. På så
sätt kan den regionala infrastrukturplanens
positiva påverkan på hållbarhetsaspekter
stärkas och enskilda åtgärders negativa
påverkan inom vissa aspekter mildras.

•

Målpunkter för barn och unga, så som
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och
liknande bör vara i särskilt fokus under
genomförandet. Likaså bör barns och ungas
delaktighet och utsatthet i trafiksystemet
beaktas.

•

Om det görs betydande ändringar i den
regionala infrastrukturplanen under
genomförandet så bör det genomföras en
hållbarhets- och miljöeffektbedömning.

Effekter på bostadsbyggande
Den regionala infrastrukturplanen bedöms
skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande i Västra Götaland. I dialog
med kommuner framkommer det att flertalet
av de namngivna väg- och
kollektivtrafikåtgärderna är av stor betydelse för
kommunernas tillväxt och bostadsplanering.
Direkta effekter är de 45 000 bostäder i
Göteborg som ingår i storstadsåtgärderna inom
Sverigeförhandlingen samt cirka 4 000
bostäder kopplat till de namngivna
vägåtgärderna, E20/Rv40 Tvärförbindelse och
väg 156.
Flertalet åtgärder bidrar till samhällsutveckling
både lokalt och regionalt och ökar därmed
möjligheterna till bostadsbyggande. Speciellt
satsningarna på förbättrad regiontrafik på
järnväg, åtgärder för kollektivtrafik och cykel
bedöms skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande i linje med ett
transporteffektivt samhälle.
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6

Genomförande och uppföljning

För att säkerställa att åtgärderna är i linje med
infrastrukturplanens avsikter och det beslutade
inriktningsunderlag behöver genomförandet
följas upp årligen. Uppföljningen kartlägger på
en övergripande nivå hur planens medel
används och framdriften i genomförandet.
Slutsatser från uppföljningen tas med in i den
kommande planeringen.
Den regionala infrastrukturplanen består av sju
åtgärdsområden med olika åtgärder, vägledande
principer och beslutsprocesser. Planens medel
är avsatta såväl till konkreta åtgärder som till
olika åtgärdsinriktningar. Inom tre
åtgärdsområden behövs en aktiv planering
under genomförandet: Trimning och
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt
vägnät. Inom dessa tre områden är det särskilt
viktigt att följa upp genomförandet utifrån
inriktningsunderlaget, hållbarhetsbedömningens medskick samt geografisk
fördelning och anpassning.
De olika transportslagen ska komplettera
varandra för att skapa förutsättningar för ett
transporteffektivt samhälle med hänsyn till
olika geografiska förutsättningar. I
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för
att kombinera fysiska åtgärder med steg 1- och
2-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen.
Brister i den statliga transportinfrastrukturen
identifieras och analyseras inom så kallade
åtgärdsvalsstudier (ÅVS). En åtgärdsvalsstudie
görs tidigt i planeringen för att parterna
tillsammans ska få en helhetsbild och hitta
hållbara förslag på åtgärder. Studierna utgår
från fyrstegsprincipen och innehåller ofta en
kombination av åtgärder.
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Åtgärder med en kostnad på över 50
miljoner kronor ska vara namngivna i
regional infrastrukturplan. Prioriteringen
av övriga åtgärder hanteras olika
beroende av hur stor kostnad som
belastar planen.
• Åtgärder under 15 miljoner kronor
prioriteras av Trafikverket/Västtrafik
i samråd med berörda kommuner.
• Åtgärder med en kostnad över
15 miljoner kronor stäms av årligen
mellan Västra Götalandsregionen,
Trafikverket och
kommunalförbunden.
• Åtgärder med en kostnad som
belastar planen med mellan 25 och
50 miljoner kronor hanteras politiskt
via beredningen för hållbar
utveckling (BHU) och beslut i
regionstyrelsen.
• Processer för hur medel inom
förstärkta satsningar ska användas
tas fram under remisstiden i dialog
med berörda kommunalförbund.

66

Trimning och 
effektivisering,
I stråk och
Till stråk
Kollektivtrafik

1. Samordnar
behov och förslag

2. Prioriterar

• Västtrafik och
Trafikverket

• Västtrafik

3. Genomför

• Trafikverket

Cykel

• VGR och Trafikverket
• VGR och
via kommunalförbunden
Trafikverket

• Trafikverket

Mindre
vägåtgärder

• Trafikverket

• Trafikverket

Statlig
medfinans till
kommunalt
vägnät

Kollektivtrafik
Cykel
Trafiksäkerhetsoch miljöåtgärder

• Trafikverket

2. Prioriterar

1. Årlig ansökan till

3. Genomför

• Västtrafik

• Västtrafik

• Kommun

• Trafikverket

• Trafikverket

• Kommun

• Trafikverket

• Trafikverket

• Kommun

Figur 13. Förenklade beslutsprocesser för åtgärder under 25 miljoner kronor inom Trimning och effektivisering i 		
stråk, till stråk och Statlig medfinans till kommunalt vägnät.
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Bilagor
Bilaga 1 – Planram i detalj
Tabell 18. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder.

Större namngivna
vägåtgärder
Väg 168 Ekelöv - Kareby
Val av korridor pågår
Väg 161 Rotvik - Bäcken

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

1

5

10

10

318

Inget data

170

100

270

Inget data Inget data

Inget data Inget data

Medel i
plan, mnkr
344 (233)

E20 / Rv40
Tvärförbindelse

29

5

1

36

34

33

138

Väg 41 Sundholmen Björketorp

5

93

120

Inget data

Inget data

Inget data

218

Väg 49 Axvall - Varnhem

Inget data

41

125

124

Inget data

Inget data

290

Väg 41 Fritsla - Kråkered

6

26

24

24

Inget data

Inget data

80

Väg 49 Skövde - Igelstorp

8

2

132

59

Inget data

Inget data

201

Väg 168 Tjuvkil

2

8

7

7

Inget data

Inget data

24

Väg 678 Grohed Bratteröd

3

30

89

Inget data

Inget data

Inget data

122

Väg 156 Förbifart Skene,
Extern finansiering

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

0

Väg 49 Varnhem Storekullen

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

281

281

Väg 156 Backadal Bonared

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

256

256

Obundna medel

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

176

176

54

210

508

260

522

846

2 400

Summa

37

68
Tabell 19. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

10

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

Bytespunkt Haga, Målbild
Koll2035

Inget
data

17

12

4

4

Inget
data

37

Resecentrum Korsvägen,
Målbild Koll2035

Inget
data

Inget
data

13

14

15

Inget
data

42

5

13

52

16

Inget
data

Inget
data

86

Citybusstråk Toltorp,
Mölndal, Målbild Koll2035

Inget
data

Inget
data

15

50

17

Inget
data

82

Elfärja, hyra, Öckerö

Inget
data

Inget
data

2

2

8

8

20

Resecentrum Lerum

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

63

Inget
data

63

E20 / Rv40
Tvärförbindelse, Målbild
Koll2035, Samfinansiering
till vägåtgärd

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

60

Inget
data

60

Elfärja, Marstrand

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

25

Inget
data

25

Bytespunkt Saltholmen,
etapp 1

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

30

Inget
data

30

Obundna medel

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

75

75

15

30

94

86

222

83

530

Elfärja, fjärde älvskyttel,
Göteborg

Resecentrum
Stenungsund

Summa

38

Medel i
plan, mnkr

69
Tabell 20. Fördelning av medel för trimning och effektivisering i stråk.

Trimning och
effektivisering i stråk

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Kollektivtrafikåtgärder

24

17

17

17

67

67

209

Cykelåtgärder

17

24

21

21

25

14

122

Mindre vägåtgärder

60

150

100

64

70

68

512

Förstärkt satsning i stråk,
enligt nedan:

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Göteborgsregionen,
Kollektivtrafikåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

40

Inget
data

50

Göteborgsregionen,
Cykelåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

5

20

Inget
data

25

Göteborgsregionen,
Obundna medel

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

50

50

100

Fyrbodal, Väg 161
Cykelvägar

Inget
data

5

5

5

25

Inget
data

40

Fyrbodal, Väg 161
Trafiksäkerhetsåtgärder

Inget
data

Inget
data

5

5

30

Inget
data

40

Fyrbodal, Väg 171
Stranderängs bro,

Inget
data

Inget
data

5

5

20

10

40

101

196

153

132

347

209

1 138

Summa

Medel i
plan, mnkr

Inget
data

Tabell 21. Fördelning av medel för trimning och effektivisering till stråk.

Trimning och
effektivisering till stråk

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Kollektivtrafikåtgärder

4

4

4

4

8

8

32

Cykelåtgärder

13

21

23

23

100

54

234

Mindre vägåtgärder

74

80

75

50

149

146

574

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

20

60

40

120

91

105

102

97

317

248

960

Förstärkt satsning i stråk,
enligt nedan:
Fyrbodal,
Mindre åtgärder
Summa

39

Medel i
plan, mnkr

Inget
data
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Tabell 22. Fördelning av medel för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Kollektivtrafikåtgärder

41

41

42

42

167

166

499

Cykelåtgärder

33

38

38

38

150

149

446

Trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder

17

19

18

19

75

74

222

Förstärkt satsning i stråk,
enligt nedan

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Göteborgsregionen,
Kollektivtrafikåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

30

Inget
data

40

Göteborgsregionen,
Cykelåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

15

Inget
data

25

91

98

98

119

437

389

1 232

Summa

Medel i
plan, mnkr

Tabell 23. Fördelning av medel för samfinansiering nationell plan, järnväg.

Samfinansiering
nationell plan, järnväg
Summa

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

15

63

36

70

353

303

Medel i
plan, mnkr

840

Tabell 24. Fördelning av medel för storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen
Summa

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

13

35

40

25

64

295

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

8

9

7

7

26

26

Medel i
plan, mnkr

472

Tabell 25. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt
Summa

40

Medel i
plan, mnkr

83

71

Bilaga 2 – Statligt vägnät i Västra Götaland
I den regionala infrastrukturplanen prioriteras
åtgärder i stråk och till stråk. Stråken definieras
av Västra Götalandsregionens
trafikförsörjningsprogram och
godstransportstrategi samt Trafikverkets
funktionellt prioriterade vägnät (FPV). FPV
innefattar vägar med viktiga funktioner för
godstransporter, långväga personresor, dagliga
personresor och kollektivtrafik. Fem vägar som
ingår i FPV är en del av det nationella
stamvägnätet och hanteras inte i regional
infrastrukturplan: E6, E20, E45 samt väg 26
och 40. Stråken knyter samman Västra
Götaland med viktiga målpunkter på kort såväl
som långt avstånd. I stråken finns även
betydelsefulla regionala och interregionala
transportflöden. Övriga statliga vägar klassas
som vägar till stråk.
Prioriterat regionalt transportnät för
personer med funktionsnedsättning
Den regionala infrastrukturplanen ska innefatta
en beskrivning av ett prioriterat regionalt
transportnät inom vilket infrastrukturen,
stationer och fordon ska kunna användas av
personer med funktionsnedsättning, enligt
förordningen om länsplaner. Ett systematiskt
arbete med att tillgänglighetsanpassa
kollektivtrafiken har pågått i många år. I
trafikförsörjningsprogrammet finns tidsbestämda
mål för både fordon och hållplatser.
Prioriterade hållplatser är de med flest
påstigande längs regionala stråk och inom
kommunalt vägnät samt utpekade viktiga
målpunkter. Lista över prioriterade hållplatser
och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning
samt status för genomförandet är en del av
trafikförsörjningsprogrammet och finns på Västra
Götalandsregionens hemsida för att kunna
uppdateras löpande.

41

Nationella stamvägar
Statliga vägar som ingår
i stråken
Övriga statliga
vägar

Figur 14. Statliga vägar i Västra Götaland.

Lista över prioriterade hållplatser
och knutpunkter som ska vara
anpassade för personer med
funktionsnedsättning finns på
www.vgregion.se/kollektivtrafik
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Bilaga 3 – Beskrivning av större åtgärder
I tabellerna nedan finns fördjupade beskrivningar av större åtgärder. Trafikverket tar fram
samlade effektbedömningar (SEB) för namngivna vägåtgärder och vissa kollektivtrafikåtgärder.
De samlade effektbedömningar finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.
Tabell 26. Större vägåtgärder.

Större vägåtgärder
Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Åtgärd

Funktion

Brist/behov

Väg 168,
Ekelöv - Kareby

Väg 168 förbinder
Marstrand med Kungälv
och E6 via Ytterby. Vägen
har begränsad
framkomlighet, framför
allt under
semesterperioden. Vägen
saknar en separerad
gång- och cykelväg och
dessutom orsakar trafiken
bullerstörningar, främst i
Ytterby.

Brist gällande kapacitet,
framkomlighet och
trafiksäkerhet. Avlastning
av genomfartstrafik för att
förbättra framkomligheten
och minska störningarna
genom Ytterby.

Ny
vägförbindelse.

344 (233) mnkr

560 (440) mnkr

Två alternativa
kostnadsbilder
beroende på val
av korridor.

Två alternativa
kostnadsbilder
beroende på val
av korridor.

Väg 161, Rotvik
- Bäcken

Väg 161 ingår i ett för
transporter och pendling
viktigt regionalt stråk
mellan Lysekil, Uddevalla,
Trollhättan, Lidköping,
Skövde och Karlsborg. På
aktuell sträcka i Lysekils
kommun saknas en
separat gång- och cykelväg
och oskyddade trafikanter
är hänvisade till körbanan.

Befintlig väg har låg
standard och ett stort
antal bostäder ligger nära
vägen. Vägen är mycket
smal och vägstandarden
har stora brister i
förhållande till
trafikbelastning, vilken är
särskilt hög under
sommartid. Det finns inte
tillräckligt med utrymme
för oskyddade trafikanter.

Mötesfri väg och
GC-bana.

270 mnkr

270 mnkr

42

Övrig
finansiering
Nationell
infrastrukturplan,
Kungälvs
kommun
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Större vägåtgärder
Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Åtgärd

Funktion

Brist/behov

E20 / Riksväg
40,
Tvärförbindelse

Väg 535, LandvettervägenPartillevägen, förbinder väg 40
i söder med E20 i norr. Vägen
är viktig för både lokala och
regionala resor och
godstransporter samt för
kollektivtrafiken i östra
Storgöteborg. Vägen är
tillåten för dispens- och farligt
godstransporter samt är av
Trafikverket utpekad som
omledningsväg. Åtgärden
möjliggör utbyggnad av 3 000
bostäder i Partille kommun.

Det finns behov av att öka
framkomligheten och
trafiksäkerheten för
personbilar, lastbilar och
kollektivtrafiken samt
förbättra tillgängligheten
och trafiksäkerheten för
gång- och cykeltrafikanter.
På den södra delen finns
behov av en ny viltpassage
för att minska
barräreffekten och gynna
biologisk mångfald.

Trafiksäkerhet-,
kollektivtrafik- och
GC-åtgärder.

138 mnkr

318 mnkr

Väg 41,
Sundholmen
- Björketorp

Ingår i den så kallade ”inre
halvcirkeln” som förbinder E6
med inre delar i regionen,
mellan Varberg och Borås.
Vägen ligger i ett skredriskområde som innebär stor risk
för stabilitetsproblem.

Behov av att få bort
stabilitetsproblem, öka
framkomligheten,
förbättra trafiksäkerheten
och minska
miljöbelastningen genom
Sundholmen.

Mötesfri väg och
GC-väg.

218 mnkr

218 mnkr

Väg 49, Axvall
- Varnhem

Vägen är en viktig
kommunikationsled och
utpekad som ett riksintresse.
Vägen har partier med
närliggande bebyggelse och
utfarter med låg standard och
bristande siktförhållanden och
i västra delen täta
korsningsavstånd.

Behov av att förbättra
framkomligheten,
trafiksäkerheten och
vägstandarden men även
miljöförhållandena för
boende utmed vägen.

Mötesfri väg och
GC-väg.

290 mnkr

290 mnkr

43

Övrig
finansiering
Regional
infrastrukturplan
kollektivtrafikåtgärd,
Partille kommun

74

Större vägåtgärder
Åtgärd

Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Övrig
finansiering

Funktion

Brist/behov

Väg 41, Fritsla
- Kråkered

Väg 41, mellan Varberg och
Borås, är ett viktigt
komplement till det nationella
vägnätet för såväl
godstransporter som
pendlare. Sett till dess
funktion så har vägen en lägre
standard och det saknas
sammanhängande GC-väg i
anslutning till väg 41. Den
utpekade sträckan berör den
norra delen av väg 41
närmare Borås.

Behov av att öka
trafiksäkerheten och
framkomligheten i ett viktigt
stråk mellan Borås och
Varberg.

Mötesfri väg.

80 mnkr

80 mnkr

Väg 49, Skövde
- Igelstorp

Vägen används för regionala
godstransporter samt för lokal
och regional arbetspendling.
Sträckan är utpekad i FPV för
godstransporter, dagliga
personresor och
kollektivtrafik.

Bristfällighet i trafiksäkerhet
och tillgänglighet.

Mötesfri väg och
GC-väg.

201 mnkr

213 mnkr

Skövde
kommun

Väg 168, Tjuvkil

Väg 168 kopplar samman E6
med Marstrand i Kungälvs
kommun och är hårt belastad
under sommaren. Det finns
bland annat ett stort behov av
trafiksäkerhetshöjande
åtgärder.

De huvudsakliga bristerna är
att vägen saknar vägren,
avskild väg för gående och
cyklister, trygga och
tillgänglighetsanpassade
busshållplatser samt säkra
möjligheter för gående och
cyklister att korsa vägen.

GC-väg,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

24 mnkr

111 mnkr

Kungälvs
kommun

44

75

Större vägåtgärder
Åtgärd

Funktion

Förslag till
åtgärd

Brist/behov

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Väg 678,
Grohed Bratteröd

Väg 678, som är ett alternativ
till väg 44, kopplar samman E6
med Vänersborg, Trollhättan
och Uddevalla. Sträckan
mellan Lerbomotet och
Bratterödsmotet saknar
mittseparering och är den
sista icke trafiksäkra sträckan
mellan Trestadsområdet och
Göteborg. Trafikverket
prioriterar sträckan som
omledningsväg för E6.

En ombyggnation av väg
678 mellan Grohed och
Bratteröd till 2+1 med
mittseparering, med syfte
att reducera olycksrisken.

Mötesfri väg.

122 mnkr

122 mnkr

Väg 156,
Förbifart
Skene, Extern
finansiering

Väg 156 går genom fyra
kommuner: Härryda, Mark,
Svenljunga och Tranemo.
Genomfartstrafiken på väg
156 behöver idag ta sig
genom centrala Skene för att
ansluta till väg 41. De
kommande åren planerar
Marks kommun för cirka 740
nya bostäder. För att kunna
utveckla centrala Skene med
bostäder och verksamheter
behöver förbifarten
färdigställas.

Genomfartstrafiken i Skene
skapar bristande
trafiksäkerhet och trygghet,
inte minst för oskyddade
trafikanter i Skene. Det
relativt höga trafikflödet
skapar även en miljö utsatt
för buller och en försämrad
luftkvalitet. Det finns även
en risk för köbildning som
exempelvis kan påverka
kollektivtrafiken.

Standardhöjning
av befintlig väg,
ny sträckning med
hastighet 80 km/h.

0 mnkr

268 mnkr

45

Övrig
finansiering

Marks
kommun

76

Större vägåtgärder
Åtgärd

Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Funktion

Brist/behov

Väg 49
Varnhem
- Storekullen

Väg 49 utgör en del av
kopplingen Lidköping - Skara
- Skövde vilket är kopplingen
mellan Skaraborgs två största
lokala arbetsområden.
Sträckan är viktig för
godstransporter, då den är en
koppling mellan E20 vid Skara
och Skövde. Sträckan saknar
tågförbindelse.

Sträckan har brister gällande
trafiksäkerhet då det bland
annat finns många
anslutningar.
Tillgängligheten till
busshållplatser och
standarden på gång- och
cykelväg längs sträckan är
också bristfällig.

Mötesfri väg,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder
samt GC-väg.

281 mnkr

281 mnkr

Väg 156,
BackadalBonared

Väg 156 går genom fyra
kommuner: Härryda, Mark,
Svenljunga och Tranemo. Den
aktuella sträckan kopplar ihop
Marks kommun med riksväg
40. De kommande åren
planerar Marks kommun för
cirka 740 nya bostäder. För att
kunna realisera detta och
framtida bostadsprojekt
behöver väg 156 byggas ut på
sträckan mot riksväg 40.

Sträckan har brister i
tillgänglighet samt i
trafiksäkerhet för
personbilstrafik,
kollektivtrafik och
godstransporter samt för
oskyddade trafikanter. Norr
om Hjorttorp saknas
viltstängsel.

Mötesfri väg.

256 mnkr

256 mnkr

46

Övrig
finansiering
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Tabell 27. Större kollektivtrafikåtgärder.

Större kollektivtrafikåtgärder
Åtgärd
Elfärja, fjärde
älvskyttel,
Göteborg

Förslag till åtgärd

Medel i plan
2022-2033

Bidragsberättigad
kostnad

Övrig finansiering

Funktion

Brist/behov

Miljövänlig
kollektivtrafikförbindelse
över det centrala
älvsnittet i Göteborg.

Ökande resandebehov
över älven och i staden.
Kapacitetsproblem i
tunga
kollektivtrafikstråk i City,
vilka behöver avlastas
enligt Målbild Koll2035.

Ny eldriven färja i
enlighet med
fastställd miljö- och
klimatstrategi för
kollektivtrafiken.

10 mnkr

84 mnkr

Västtrafik

Bytespunkt
Haga,
Målbild
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

Anpassning och
utveckling av
bytespunkten i samband
med byggnation av
Västlänkens station
Haga.

Nytt resecentrum och
tillhörande
väginfrastruktur i
anslutning till
huvuduppgången vid
Västlänken station
Haga.

37 mnkr

74 mnkr

Västfastigheter,
Göteborgs Stad

Resecentrum
Korsvägen,
Målbild
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

Anpassning och
utveckling av
bytespunkten i samband
med byggnation av
Västlänkens station
Korsvägen.

Nytt resecentrum i
anslutning till
huvuduppgången vid
Västlänkens station
Korsvägen.

42 mnkr

85 mnkr

Västfastigheter,
Nationell
infrastrukturplan
Västsvenska paketet

Resecentrum
Stenungsund

Bytespunkt buss och
tåg.

Samla
kollektivtrafikresandet
till en centralt belägen,
attraktiv bytespunkt för
att öka andelen hållbara
resor.

Ett nytt resecentrum
med tillhörande
väginfrastruktur i
direkt koppling till
Stenungsunds
centrum.

86 mnkr

171 mnkr

Västfastigheter,
Stenungsunds kommun
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Innefattar även
åtgärder i den statliga
järnvägsanläggningen,
vilka huvudsakligen
finansieras av
Stenungsunds kommun.
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Större kollektivtrafikåtgärder
Åtgärd

Bidragsberättigad
kostnad

Övrig finansiering

82 mnkr

164 mnkr

Mölndals Stad

Hyra av ett hybrid-/
elfartyg, i enlighet med
fastställd miljö- och
klimatstrategi för
kollektivtrafiken.

20 mnkr

60 mnkr

Västtrafik,
Regional
infrastrukturplan
2026-2037

Nytt resecentrum med
väntsal.

63 mnkr

125 mnkr

Västfastigheter,
Lerums kommun

Funktion

Brist/behov

Förslag till åtgärd

Citybusstråk
Toltorp,
Mölndal,
Målbild
Koll2035

Pendlingsstråk Mölndal
- Göteborg

Bristande framkomlighet
och kapacitet för
kollektivtrafiken.

Ett nytt citybusstråk i
enlighet med Målbild
Koll2035.

Elfärja, hyra,
Öckerö

Miljövänlig
kollektivtrafikförbindelse
till norra skärgården.

Möjliggöra för boende i
norra skärgården att ta
sig till knutpunkter som
har förbindelse med
fastlandet.

Resecentrum
Lerum

Bytespunkt buss och tåg

Utveckling av
bytespunkten vid Lerums
station för att nå mål om
hållbart resande i takt
med ökad kapacitet på
Västra stambanan.
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Medel i plan
2022-2033

79

Större kollektivtrafikåtgärder
Medel i plan
2022-2033

Bidragsberättigad
kostnad

Övrig finansiering

Åtgärd

Funktion

Brist/behov

Förslag till åtgärd

E20 / Rv40
Tvärförbindelse,
Målbild
Koll2035,
Samfinansiering
till vägåtgärd

Busskörfält Furulund
– Partille i norra delen
av stråket. Åtgärden
möjliggör utbyggnad av
3 000 bostäder i Partille
kommun.

Ökad framkomlighet och
kapacitet för
kollektivtrafiken.

Utvecklat
kollektivtrafikstråk
enligt Målbild Koll2035
genom breddning av
befintlig väg med
bland annat
busskörfält. Se även
tidigare tabell över
större vägåtgärder.

60 mnkr

Elfärja,
Marstrand

Miljövänlig
kollektivtrafikförbindelse
till Marstrand.

Kungälvs kommun har
befogenhet att ingå avtal
om allmän kollektivtrafik
mellan Koön och
Marstrandsön. Kungälvs
kommun ska ersätta
befintlig färja med en
eldriven senast år 2030.

Ny eldriven färja, i
enlighet med fastställd
miljö- och
klimatstrategi för
kollektivtrafiken.

25 mnkr

50 mnkr

Kungälvs kommun

Bytespunkt
Saltholmen,
etapp 1

Bytespunkt buss/
spårvagn och färja.

Utveckling av
bytespunkten med ökad
kapacitet, förbättrade
flöden samtidigt som
tillgänglighetskraven
tillgodoses.

Ny flytbrygga inklusive
anpassning av
intilliggande
infrastruktur.

30 mnkr

60 mnkr

Västfastigheter,
Göteborgs Stad

49

Regional
infrastrukturplan
vägåtgärd,
Partille kommun
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Bilaga 4 – Högst prioriterade brister
Vid sidan av de större åtgärder som är
beslutade i den regionala infrastrukturplanen
2022-2033 finns prioriterade brister som kan
bli aktuella till kommande planrevideringar.
För bristerna i statligt vägnät behöver det
genomföras åtgärdsvalsstudier eller
motsvarande utredningar. För de flesta
prioriterade brister i planen har
åtgärdsvalsstudier redan genomförts, men ett
fåtal återstår och kommer att genomföras.
Åtgärdsvalsstudier eller motsvarande
utredningar genomförs av Trafikverket i nära
samverkan med berörda kommuner och
aktörer. Brister inom kollektivtrafik som kan
bli aktuella för statlig medfinans i kommande
planrevideringar kräver inte åtgärdsvalsstudie.
Eftersom åtgärden behöver minst 50 procent
finansiering från sökande part behöver de
utredas i nära samverkan mellan Västtrafik och
aktuell kommun.

Västra Götalandsregionen har i dialog med
kommunalförbunden föreslagit att tematiska
åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Syftet är att
åtgärda brister som spänner över en större
geografi och som kan lösas med medel ur flera
av planens åtgärdsområden.
Trafikverket ser ett behov av att utreda
återstående del av väg 678, Lerbo - Grohed. En
avsiktsförklaring har tecknats mellan Västra
Götalandsregionen, Trafikverket och Orust
kommun om att genomföra en
åtgärdsvalsstudie för en ny förbindelse mellan
Orust och fastlandet. Åtgärdsvalsstudien
finansieras av STO-kommunerna och
ambitionen är att bygga en eventuell fast
förbindelse genom finansiering utanför
ordinarie nationell- och regional
infrastrukturplan.

Vid framtagandet av regional infrastrukturplan
2022-2033 har inga nya vägbrister prioriterats
in för åtgärdsvalsstudier, då de flesta brister
från planen 2018-2029 kvarstår. Ytterligare
åtgärdsvalsstudier kan, vid behov av
omprioritering, lyftas för beslut under planens
genomförande.
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Högst prioriterade brister, väg
Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalstudier har genomförts/påbörjats
•

Väg 158, till Hallands länsgräns

•

Väg 41, till Hallands länsgräns

•

Väg 156, mellan Rv 40 - Jönköpings län

•

Väg 49, Varnhem - Skövde

•

Väg 155, Torslanda - Öckerö

•

Väg 161, Bäcken - Skår

•

Väg 172, Stora Bön - Skällsäter

•

Väg 27, delen Kila-korset söderut till länsgräns

•

Väg 49, mellan Lidköping och Skara inklusive väg 2616

•

Väg 171, Gläborg - Kungshamn

•

Väg 180, Ny sträckning Viared norr om Sandhult samt resterande sträcka Hällered–Alingsås

Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalsstudier ska genomföras
•

Väg 44, kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Lidköping – Grästorp

•

Väg 49, Genom Skövde

•

Väg 173, Färgelanda - Frändefors

•

E6 / Rv 40, Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket
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82
Högst prioriterade brister, kollektivtrafik
Brister enligt Målbild Koll2035, från tidigare plan
•

Bytespunkt Hjalmar Brantingsplatsen

•

Bytespunkt Mölndal

•

Bytespunkt Linnéplatsen

Tillkommande brister enligt Målbild Koll2035
•

Utpekade bytespunkter, utöver ovanstående tre från tidigare plan

•

Utpekade stråk för Citybuss

•

Elfärja: Älvutredning Göteborg

•

Färjehållplatser, Älvutredningen

Andra kvarstående brister från tidigare plan
•

Resecentrum Lerum, gång- och cykelbro

•

Bytespunkt Saltholmen, etapp 2

•

Resecentrum Uddevalla

•

Resecentrum Alingsås

Brister som kräver åtgärdsvalsstudie
•

Väg 44 Uddevalla, busskörfält
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Bilaga 5 – Inriktning järnvägsåtgärder per bana
I den regionala infrastrukturplanen har medel
avsatts för att i första hand genomföra åtgärder
på fem av de järnvägar som är av stor betydelse
för det regionala resandet, men som har lägre
prioritet nationellt.
I Målbild Tåg 2035 beskrivs målsättningen för
utvecklingen av persontågstrafiken. Utifrån
detta beskrivs nedan en inriktning för åtgärder
på de fem järnvägarna.
Kinnekullebanan
Tidigare har det beslutats att investera i
spårupprustning på Kinnekullebanan för
45 miljoner kronor. En teststräcka
genomfördes år 2019 för drygt 15 miljoner
kronor men resultatet gav inte önskad effekt
samtidigt som medel avsattes inom nationell
infrastrukturplan för spårbyte på hela sträckan.
Avsatta medel för Kinnekullebanan inriktas till
att förstärka positiva effekter vid kommande
spårbyte i huvudsak i form av hastighets- och
kapacitetshöjande åtgärder. Utöver
spårupprustningen har Trafikverket utrett
stationsmiljöerna längs Kinnekullebanan och
plankorsningarna som begränsar hastigheten på
sträckan.
Norra Bohusbanan
Från tidigare beslut fanns det 30 miljoner
kronor avsatta för ett spårbyte på norra
Bohusbanan. Spåren är i dåligt skick och är i
behov av upprustning. Det nya regelverket
kring plankorsningar medför att även om
spåret byts ut så krävs det att plankorsningarna
åtgärdas för att det ska vara möjligt att höja
hastigheten. Avsatta medel för norra
Bohusbanan har därför fokus på
hastighetshöjande åtgärder för att kunna utöka
trafiken samt på robusthetsåtgärder, där
järnvägen till exempel är i stort behov av
trädsäkring längs hela sträckan UddevallaStrömstad. Trädsäkring innebär att området
närmast järnvägen röjs från träd så att trafiken
inte tvingas ställas in vid hårda vindar.
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Södra Bohusbanan
I Grohed färdigställdes ett nytt mötesspår år
2020, vilket samfinansierades via regional
infrastrukturplan 2018-2029.Mötesspåret
möjliggör att hela södra Bohusbanan mellan
Göteborg och Uddevalla får kapacitet för att
köra halvtimmestrafik. Från tidigare beslut
finns även medel avsatta för en ny station vid
Brunnsbo. Efter uppräkning till 2020 års
prisnivå samt hantering av en kostnadsökning
har 74 miljoner kronor avsatts för ny station
vid Brunnsbo. I övrigt reserveras medel för att
öka måluppfyllelsen genom exempelvis
stations-, kapacitets- eller hastighetsåtgärder.
20 miljoner kronor av dessa avsätts till
plattformsåtgärder i samband med
Stenungsunds flytt av stationen till nya
resecentrum.
Viskadalsbanan
Tidigare avsatta medel för Viskadalsbanan
ersattes delvis av två nationella projekt i form
av nytt spår samt ett arbete med att åtgärda
plankorsningar för att kunna återta tidigare
hastigheter på sträckan. Fokus för de avsatta
medlen ligger därför på stationsmiljöerna.
Plattformarna behöver bli längre för att kunna
hantera framtida fordon samt rustas upp för att
erbjuda attraktiva och säkra stationer för
resenärerna.
Älvsborgsbanan
Avsatta medel innehåller tidigare beslutade
åtgärder om att utöka kapaciteten på
Vänersborg C för att kunna inrymma tre tåg
samtidigt på stationsområdet, samt signalåtgärder för att förbättra kapacitet och
robusthet i riktning mot Göteborg.
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie
för Älvsborgsbanan där flera viktiga åtgärder
identifierats. För att förbättra trafiken är det
viktigt att höja hastigheten mellan Vänersborg
och Herrljunga så att tågen kan anpassas med
attraktiva bytestider till fjärr- och regiontåg i
Herrljunga. Avsatta medel ska i första hand
verka för denna hastighetshöjning.
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Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling förbättrade roller för kommuner och producenter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Munkedal kommuns remissvar gällande en
förbättrad förpackningsinsamling.

Sammanfattning
Kommunen har på inrådan av SKR (Sveriges kommuner och Regioner) tagit fram
ett underlag för remissvar som SKR föreslår ska beslutas i den ansvariga nämnden i
respektive Kommun. Detta för att förstärka och få en större kraft i vidare
beslutsprocess. Beslutet skickas sedan vidare till Miljödepartementet, med senast
svarsdatum den 7 februari 2022.
Kommunen välkomnar liksom Avfall Sverige utredningens förslag om kommunalt
insamlings ansvar under ett finansiellt producentansvar. Vilket innebär i korthet att
producenterna ska bära samtliga kostnader för att samla in förpackningar. Vidare
så stödjer Kommunen Avfall Sveriges remissvar (dnr R-2021-5) i sin helhet. Avfall
Sveriges remiss har en stor tyngd och en bred förankring varför det är lämpligt att
stödja denna i sin helhet mot att varje Kommun tar fram en remiss var för sig som
omfamnar helheten.
Kommunen bör dock i sitt remissvar fastställa och förstärka ett par ståndpunkter.
Den ena gällande att de kommuner som redan infört fastighetsnära insamling ska
få ersättning från 2023-01-01 och inte från 2024-01-01 som regeringens förslag
ligger. Lysekils- och Munkedals Kommun samlar in förpackningar i dag via deras
fyrfackssystem och får en ringa ersättning för detta.
Vidare bör det framgå tydligare att omlastningsplatser även innefattar byggnation.
Utredningen bör därför tydliggöra att omlastningsplats även innefattar nödvändig
byggnation utifrån de lokala förutsättningar som råder för att nå en hållbar
hantering av materialet och att nedskräpning helt elimineras.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation och har många experter och
resurser inom området. Avfall Sverige har samverkat och samrått med många olika
instanser och organisationer för att nå en bred förankring och omfamna en helhet.
Ett remisseminarium ägde rum den 10 december där synpunkter lades fram från
kommunerna som senare skrevs in i Avfall Sveriges förslag till remissvar. Avfall
Sveriges remissvar beslutas i sin helhet den 12 januari i dess styrelse.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.

inga ytterligare konsekvenser.

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Miljödepartementet som remissvar
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Kort info kring ärendet
Förslag- ansvar för insamlingen av förpackningar från hushåll
Regeringens utredning föreslår att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av
förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar hos producenterna.
”Detta är något som kommer att ge goda förutsättningar att nå återvinningsmålen.
Sedan tidigare har regeringen beslutat att förpackningar ska samlas in fastighetsnära. I en
promemoria föreslår nu regeringen vilka förpackningsslag som omfattas och hur det ska genomföras
i praktiken. Sju punkter är centrala för kommunernas avfallshantering:









Förpackningar av papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas in
fastighetsnära. Övriga förpackningsslag – till exempel trä, keramik och textil – samt
skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser.
Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushåll
och verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll.
Kommunerna ska även, enligt huvudregeln, samla in utsorterat förpackningsavfall på särskilt
iordningsställda platser för allmänheten där det uppkommer mycket förpackningsavfall.
Producenterna ska finansiera insamlingen och behandlingen samt täcka kommunernas
kostnader för omlastning och information till hushållen.
Insamlat förpackningsavfall ska överlämnas till producenterna.
Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstationer och ha rutiner för att beräkna och
kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas till respektive producentansvarsorganisation.
Om det inte finns någon godkänd producentorganisation ska kommunen se till att det
förpackningsavfall som faller under kommunens insamlingsansvar behandlas.

Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna ha ett insamlingssystem på plats. Redan innan dess får
kommuner, istället för fastighetsnära insamling, samla in förpackningsavfallet på kvartersnära
insamlingsplatser och kan efter anmälan till Naturvårdsverket få ersättning för detta.
Krav på insamling av utsorterade förpackningar på allmänna platser föreslås gälla från och med juli
2026.
Det finns möjlighet att ansöka om dispens, där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger
fördelar som överväger nackdelarna.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur kommunernas kostnader för insamling av
förpackningsavfall och information om sortering ska beräknas.
En brist i förslaget är att de kommuner som redan har infört fastighetsnära insamling inte kommer
att kunna få ersättning förrän tidigast år 2024. Detta gäller Lysekil och Munkedal
Fram till den 7 februari kan synpunkter lämnas på förslaget. Avfall Sverige kommer lämna ett
remissvar, som även kommuner och andra parter har möjlighet att ansluta sig till eller inspireras av i
sina egna remissvar.
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REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling – förbättrade roller för kommuner
och producenter
____________________________________________________________
Sammanfattning
Munkedals Kommun välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar
under ett finansiellt producentansvar. Munkedals kommun har i sitt remissvar fastställt ett
par signifikanta ståndpunkter. Kommunen lägger stor vikt vid att Kommunen ska få
ersättning för fastighetsnära insamling från 2023-01-01. Vidare ser kommunen att det
bör framgå tydligare att omlastningsplatser även bör innefatta byggnation. Utredningen
bör därför tydliggöra att omlastningsplats även innefattar en nödvändig byggnad utifrån
lokala förutsättningar för att nå hållbar hantering av materialet.
Munkedals Kommun stödjer Avfall Sveriges remissvar (dnr R-2021-5) i sin helhet men vill
stärka vissa ståndpunkter och tillägg enligt nedan.
Bakgrund
Munkedals Kommun har sedan några år haft fastighetsnära insamling av förpackningar
och fått en ringa ersättning för detta. Munkedals Kommun ser hållbarhetsfrågorna som en
högt prioriterad fråga varför Kommunen beslutade tidigt om att införa fastighetsnära
insamling av förpackningar med ambitionen att nå en bättre utsortering, ökad återvinning
och minska förpackningar i restavfallet som går till förbränning. Nu har Kommunen stora
förhoppningar att det äntligen är producenterna som ska stå för det finansiella ansvaret
och att Munkedals Kommun ska få full ersättning för de arbete som utförs genom
fastighetsnära insamling av förpackningar.
Statistik - positiv trend för de kommuner som redan infört FNI
Statistiken som Avfall Sverige har tagit fram visar positiva resultat och att det blir bättre
sortering nära bostaden genom fastighetsnära insamling. Den visar bland annat att den
totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i
kommuner som valt fastighetsnära insamling. Mängden felsorterat avfall fortsätter att
minska i de kommuner som har infört fastighetsnära insamling. 1,2 kilo förpackningar och
returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med fastighetsnära insamling jämfört med
1,4 kilo förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insamling slängs 1,9 kilo felsorterat,
vilket är samma som året innan.
(https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf)
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Aspekter av stor vikt
Avsnitt 9.11.1 framgår det i förslaget att ersättningen ska täcka kommunens kostnader för
insamling, transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till
producentansvarsorganisationer. Munkedals Kommun anser att det är nödvändigt att det också
framgår uttryckligen i förordningstexten att anordnande av omlastningsplatser innefattar nödvändig
byggnation av mellanlagringsbyggnad så att det inte enbart utgår ersättning för ett enklare
väderskydd.
Munkedals avfallsanläggning ligger på ett utsatt läge i direkt anslutning till skogen vilket kräver en
mellanlagringsbyggnad som kan eliminera nedskräpning. Med anledning av detta är det av stor vikt
att en reell ersättning ges utifrån de lokala förutsättningarna och inte schablonmässigt.
Utredningen bör därför tydliggöra att omlastningsplatsen även innefattar en
nödvändig byggnad för att en hållbar hantering av materialet ska vara möjlig.
Avsnitt 9.6.4, Ersättningsfrågan
Munkedals Kommun arbetar brett med hållbarhetsfrågorna och var tidigt ute med fastighetsnära
insamling av förpackningar. Detta eftersom man redan i tidigt skede insåg att Kommunen behövde
förändra insamlingssystemet för att få nå en mindre miljöpåverkan genom att sortera ut
förpackningarna i nära anslutning till fastigheten. Munkedals Kommun har precis som många andra
kommuner som ligger i framkant när det gäller fastighetsnära insamling väntat länge på att klarhet
ska bringas i ersättningsfrågan. Munkedals Kommun lägger stor vikt vid att Kommunen
ska få ersättning för fastighetsnära insamling från 2023-01-01. Detta stärks också av Avfall
Sverige i deras remissvar.
”De 70-tal kommuner som, på basis av politiska beslut och 28 §
förpackningsförordningen (2006:1273) redan har infört fastighetsnära insamling
behöver få ersättning redan från och med ikraftträdandet av förordningen (enligt
förslaget den 1 januari 2023) anser Avfall Sverige. De bidrar redan till utsorteringen,
insamlingen av återvinningen av förpackningsavfall som tillgodoräknas efterlevnaden av
gällande producentansvar för förpackningsavfall. Det är därför fullt rimligt att de direkt
vid ikraftträdandet av en reviderad förpackningsförordning erhåller ersättning för den
insamling som de verkställer…” (Ur remissvar Avfall Sverige, avsnitt 9.6.4)
Med vänlig hälsning
Munkedals Kommun
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Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Ert dnr M2021/02118
Vårt dnr R-2021-5
Malmö den XX februari 2022

REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling – förbättrade roller för kommuner
och producenter
____________________________________________________________
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges
medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på
samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi
verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår
återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator
och garant för denna omställning.
Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är
kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och
återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom
medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som
associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom
avfallshantering.
1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter
Avfall Sveriges årsmöte har fastställt ett antal ståndpunkter som är vägledande för Avfall Sveriges
ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen och kommunernas roller.
Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur
och att avfallshanteringen ska ge god och behovsanpassad service för medborgare och
verksamheter. Avfall Sverige anser att producenterna har ansvar för utformning av alla de
produkter som sätts på marknaden och att avfallshierarkin följs.
Avfall Sverige anser att producenterna ska ha det fulla ekonomiska ansvaret för produkter
som omfattas av producentansvaret. Vidare anser Avfall Sverige att kommunerna ska
ansvara för insamlingen av avfall från hushåll som faller under lagreglerade
producentansvar och att producenterna ska ansvara för återvinningen av avfall från hushåll
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som faller under lagreglerade producentansvar.
Avfall Sverige konstaterar att Avfall Sveriges ståndpunkt avseende ett kommunalt ansvar
för insamling av avfall från hushåll som lyder under producentansvar, under ett finansiellt
producentansvar, överensstämmer med utredningens förslag.
2. Sammanfattning
(Kommer att läggas in i det slutliga remissvar som ska godkännas av Avfall Sveriges
styrelse).
3. Generella kommentarer
3.1 Avgränsning
Kommentarerna i Avfall Sveriges remissvar fokuserar på de delar av förslagen som har bäring på
kommunen när det gäller insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade
verksamheter.
3.2 Bakgrund
Frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts ett flertal gånger utan
att leda till en reglering som har stått fast. Det är nu mycket viktigt att frågan en gång för
alla får en stabil och långsiktig lösning genom ett tydligt reglerat kommunalt
insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.
I Sverige har det funnits ett förlängt ekonomiskt producentansvar för förpackningar sedan år 1994
och det handlar nu om att ta ytterligare steg och inte utgå från minimikrav från EU.
Det är inte tillräckligt att lägga EUs allmänna minimikrav om uppfyllande av återvinningsmål till
grund för en reglering1, vilka även riktar sig till medlemsstater som inte tidigare har haft något
reglerat producentansvar för förpackningar. Att endast ålägga producenter att uppfylla nämnda
minimikrav innebär inte ett heltäckande operativt och/eller finansiellt producentansvar. Eftersom
Sverige har haft producentansvar för förpackningsavfall sedan år 1994 handlar det nu om att skärpa
kraven i syfte att öka utsorteringen, insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall. Men inte
minst också att ställa tydliga krav på återanvändningsbara förpackningar i enlighet med tillämpning
av avfallshierarkin och med förebyggande och återanvändning som högsta prioritet. Jfr. reglering om
”rotation” i 1 kap. 3 § föreliggande förslag till förpackningsförordning.
Kommunalt ansvar för avfall under kommunalt ansvar innebär ett heltäckande ansvar för
kommunen i enlighet med 15 kap. 20 § miljöbalken. På motsvarande sätt måste ett
heltäckande ansvar regleras för producenter ansvariga för förpackningar. I annat fall sker
en fortsatt överföring av kostnader från producenter till kommuner och kommunala och
privata fastighetsinnehavare, vilket inte är acceptabelt. Avfall Sverige konstaterar att
föreliggande förslag till reglering skapar förutsättningar för ett sådant heltäckande
producentansvar för förpackningsavfall.

1

J fr artikel 8 a ramdirektivet 2008/98/EG om avfall.
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Själva utgångspunkten för att frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts i så
många omgångar är att servicegraden behöver öka eftersom förpackningsavfall i stora mängder
fortfarande återfinns i restavfallet (30-40 procent) i de kommuner som inte har fastighetsnära
system för insamling av förpackningsavfall. Den viktiga utgångspunkten är att förpackningsavfallet
inte ska finnas i restavfallet. Så länge som det gör det belastar det kommunernas avfallshantering och
ekonomi och innebär ett inte optimerat resursutnyttjande. Utredningens förslag skapar
förutsättningar för utsortering, återvinning och finansiering av det förpackningsavfall som av olika
anledningar inte sorteras ut i dagsläget.
3.3 Viktiga utgångspunkter för ett kommunalt insamlingsansvar
Avfall Sverige anser att här angivna förutsättningar är viktiga utgångspunkter för ett kommunalt
insamlingsansvar. Avfall Sverige konstaterar att utredningens förslag skapar förutsättningar för att
uppfylla förutsättningarna.
•

Att en servicenivå med därtill kopplad ersättningsgrund regleras, som bidrar till att de nationella
återvinningsmålen nås.

•

Fullt finansiellt producentansvar för kostnadseffektiv och hållbar insamling för de åligganden
som ska verkställas av kommunen.

•

Fastighetsnära bör vara utgångspunkten för såväl hushåll som verksamheter dock
med flexibilitet inom rimligt avstånd från fastighet.

•

Att det finns en generellt fastställd servicegrad för insamling - samma för förpackningar som för
mat- och restavfall.

•

Att en ersättningsmodell som håller över tid kan säkerställas.

•

Att det tas fram en reglering som ger grund för att tillgodose avfallsutrymmen för källsortering

•

Kostnadskontroll och effektivitet.

•

Eget val av insamlingssystem utifrån kommunens förutsättningar.

•

Möjlighet att samplanera förpackningsinsamling med annan insamling.

•

Möjlighet att normera insamlingen i avfallsföreskrifterna.

•

Kompetensgrund som möjliggör erbjudande om insamling från verksamheter i blandfastigheter.

•

Att insamling av förpackningsavfall på ett fackmannamässigt sätt och enligt gängse normer i
branschen är en bra utgångspunkt för att säkerställa kvalitet i den insamling som kommunen ska
verkställa under ett kommunalt insamlingsansvar.
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•

Insamlingsansvaret omfattar framkörning, tömning, borttransport, omlastning och
överlämnande vid uppsamlingsplatser.

•

En av staten fastställd procedur för avgiftsuttag från producenterna respektive ersättning till
kommunerna.

3.4 Inledande kommentarer
Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar. Kommunalt
insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll är en fråga som Avfall Sverige, på
medlemmarnas uppdrag, har drivit i många år. Avfall Sverige har under utredningens gång
argumenterat för att det är lämpligt att kommunen också får insamlingsansvaret för samlokaliserade
verksamheter i flerbostadshus (sistnämnda dock med en lite annan utformning än utredningens
förslag, se nedan avsnitt 4.7).
Angående ersättning
Utredningens förslag utgör en viktig utgångspunkt och ram. Det är en naturlig ordning att närmare
förutsättningar för bland annat beräkning av ersättning fastställs av Naturvårdsverket efter
bemyndiganden från regeringen. Avfall Sverige ser att organisationen, liksom SKR och
representanter för producenterna har en naturlig roll för samråd i Naturvårdsverkets arbete med att
fastställa det som kommer att åläggas verket. Inom ramen för producenternas finansiella ansvar står
Avfall Sverige bakom principen om kostnadstäckning för den insamling som ska verkställas av
kommunerna. Avfall Sverige anser att den ordning som är föreslagen av utredningen där
Naturvårdsverket ska beräkna kostnader för kommunerna och fastställa ersättning i enlighet med
den modell som är föreslagen av utredningen är den ordning som är praktiskt genomförbar. Tät
uppföljning av den ersättning som ska fastställas av Naturvårdsverket, med justering av fastställd
ersättning, är en viktig aspekt. Detta menar Avfall Sverige kommer innebära att ersättningen innebär
full kostnadstäckning eller så nära full kostnadstäckning som möjligt. Det är Avfall Sveriges
bedömning att föreslagen ordning är det bästa systemet för att uppfylla intentionerna om ett
finansiellt producentansvar. Utöver detta råder varje kommun för val av system, i enlighet med
utredningens förslag, vilket också är en viktig aspekt.
Alternativet till den föreslagna ersättningsmodellen är att varje kommun, under ett kommunalt
insamlingsansvar / alternativt som uppdragstagare till producenterna i enlighet med 2018 års
förpackningsförordning, som önskar vara uppdragstagare för insamling till producenterna, behöver
sluta avtal med producenterna om ersättning. Avfall Sverige anser inte att detta är till fördel för
kommunerna. Även om kommunen som uppdragstagare inte kan kompensera eventuella underskott
i ersättningen från producenterna så är kommunen i ett sådant system hänvisad till den servicenivå
som producenterna tillhandahåller och har inte möjlighet att utan omförhandling av avtal öka till
exempel kärlvolym och hämtningsfrekvens för att minska mängden förpackningsavfall i restavfallet.
Även i en modell med kommunalt insamlingsansvar, men med en avtalsbaserad ersättning är
kommunerna hänvisade till att förhandla om justerad ersättning med producenterna.
Vidare så innebär absolut kostnadstäckning att den enskilda kommunens kostnader hade behövt
efterhandsfaktureras, vilket är en svåröverskådlig och administrativt mycket tungrodd modell.
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Angående finansieringsprincipen
Den föreslagna schablonersättningen kan jämföras med den s.k. finansieringsprincipen som
tillämpas då kommuner eller regioner genom t.ex. en statlig reform påförs nya obligatoriska
uppgifter.
Vid tillämpning av finansieringsprincipen ska ett beräkningsunderlag av de förväntade kostnaderna
av en reform tas fram av Regeringskansliet. Beräkningsunderlaget bereds med SKR.
Beredningsunderlaget måste innehålla information om bl.a. kostnadsberäkning av förändringen i
verksamheten, antaganden om förändrad volym och styckkostnadsuppgifter. Finansieringsprincipen
bör tillämpas så att ett effektivt resursutnyttjande stimuleras, vilket innebär att det i vissa fall kan
vara rimligare att beräkna effekterna utifrån en marginalkostnad i stället för en genomsnittskostnad.
En reglering enligt finansieringsprincipen fördelas i kronor per invånare och avser hela kommunrespektive regionkollektivet. En reglering görs aldrig för enskilda kommuner eller regioner. En
reglering till följd av finansieringsprincipen görs dessutom normalt sett endast vid ett tillfälle.
Regleringen ska göras i den pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Någon
retroaktiv reglering görs inte.
Den i utredningen föreslagna schablonen grundar sig på ett antal förutbestämda
beräkningsgrunder. Till skillnad från finansieringsprincipen argumenterar Avfall Sverige
för att det ges möjlighet att kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att
den är så korrekt som möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för
kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall.
Angående servicegrad och insamling
En servicegrad med fastighetsnära insamling som utgångspunkt för utsorterat förpackningsavfall är
en grundläggande och viktig utgångspunkt för en reglering. Denna servicegrad behöver kombineras
med en tydlig reglering om kostnadsansvar för producenterna för uppfyllande av reglerad
servicegrad. Uppfyllande av reglerade återvinningsgrader i EUs avfallsdirektiv är krav som riktar sig
till medlemsstaten Sverige. I den svenska regleringen är det servicegraden som är grundläggande för
en ansvarsreglering.
Avfall Sverige anser att ett generellt krav på fastighetsnära insamling är grundläggande för
att uppnå en samlad miljö- och samhällsnytta med insamlingen av förpackningsavfall. En
samlad service för hushållen avseende det kommunala avfall som lämpar sig att samla in
fastighetsnära är grundläggande. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla
hushållsförpackningar är risken stor att utsorteringen inte blir lika god som annars hade
varit fallet. Glas- och metallförpackningar har som material god miljöprestanda genom att
de kan återvinnas till nytt material i helt cirkulära flöden och de förpackningsslagens
miljönytta kan därför behöva särskild reglering för att premieras. Krav på fastighetsnära
insamling av glas och metall får dock inte medföra att de förpackningsslagen substitueras
med t.ex. plast med sämre förutsättningar för materialåtervinning. Det är ytterst en politisk

95

fråga vilka förpackningsslag som bör premieras och detta bör utredningen ha med sig i det
fortsatta utarbetandet av förslag.
Avfall Sveriges statistik visar goda resultat och att det blir bättre sortering nära bostaden med
fastighetsnära insamling. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade
förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära
insamling. Mängden felsorterat fortsätter att minska i de kommuner som har infört fastighetsnära
insamlingssystem. 1,2 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med
fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insamling
slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma som året innan2.
I dagsläget är det många flerbostadshusägare som har avtal med privata entreprenörer om
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Sådan insamling får bara organiseras av producenter
eller kommuner (jfr. gällande krav i 28 § förordningen [2006:1273] om producentansvar för
förpackningar). Det råder alltså inte någon fri marknad för insamling av förpackningsavfall och
privata entreprenörers insamling av förpackningsavfall behöver därför i dagsläget ske på uppdrag av
antingen producent eller kommun. Under ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall
blir skillnaden för de privata utförare som idag utför insamling av förpackningsavfall från hushåll på
basis av egna avtal att de behöver upphandlas av kommunen. Cirka två tredjedelar av insamlingen
av avfall under kommunalt ansvar sker idag via upphandlade privata utförare. Med ett kommunalt
insamlingsansvar kommer volymen förpackningsavfall som ska samlas in fastighetsnära att öka
kraftigt, vilket generellt bör innebära fler uppdrag till upphandlade privata utförare. Skillnaden blir
att de får kommunen som uppdragsgivare.
3.5 Behov av reglering av möjligheter för kommunen att ställa krav på inrättande av
avfallsutrymmen
Det behöver regleras ett tydligt bemyndigande för kommunen att kunna ställa krav på
inrättande av avfallsutrymmen i byggnad. Det är grundläggande för att lägga grunden för
möjligheten till god utsortering av förpackningsavfall. Under kommunalt insamlingsansvar
finns det inte heller utrymme för en reglering där fastighetsinnehavare ska kunna avböja
borttransport av förpackningsavfall eftersom kommunens föreskriftsrätt är generell och
gäller så länge som det inte har beslutats om någon dispens.
Krav avseende inrättande av avfallsutrymmen föreslogs i Lars Ekecrantzs avfallsutredning SOU
2012:56 Mot det hållbara samhället s. 38 (föreslagen 74 § 1 p. med författningskommentarer):
XX § Kommunen får meddela föreskrifter om
1.att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering. (…).
Det finns även en mer omfattande bakgrundutredning i SOU 2001:102 Resurs i retur.

2

Kommunalt avfall i siffror
<https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf
>, Besökt 2021-12-16.
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Under ett kommunalt insamlingsansvar kommer de kommunala avfallsföreskrifternas tvingande
krav avseende att lämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen eller kommunens upphandlade
privata utförare att träffa alla fastighetsinnehavare. Vid bristande efterlevnad av nämnda
utsorteringsskyldighet kan tillsynsmyndigheten ytterst förelägga fastighetsinnehavare att efterleva
skyldigheten att överlämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen för borttransport. Som en
konsekvens av ett sådant föreläggande behöver fastighetsinnehavaren avropa lämpligt abonnemang
hos kommunen.
Avfall Sverige ser, trots den nämnda lämningsskyldigheten, att föreslagna bemyndiganden avseende
inrättande av avfallsutrymmen är en viktig förutsättning för en fungerande hantering av
förpackningsavfall i fastigheter i de fall fastighetsinnehavare inte självmant avsätter tillräckliga
utrymmen eller ytor för utsortering av förpackningsavfall på eller i anslutning till fastigheten.
3.6 Övriga aspekter av vikt
Avfall Sverige konstaterar att investeringar i kärl och anordningar, fordon och omlastningsplatser
blir en utmaning för många kommuner. Förutsättningar behöver finnas för särskilt mindre
kommuner att kunna erhålla lån för de investeringar som behövs.

4. Specifika kommentarer
4.1 Författningsförslag – förslag till förordning om producentansvar för förpackningar
(”FPF”) s. 153:
Generella kommentarer
Avfall Sverige anser att det i förordningen tydligare än vad som görs i förslaget (jfr 5 kap. 1 § FPF)
behöver regleras att den högsta prioriteten för producenter är att i möjligaste mån använda
återanvändningsbara förpackningar i enlighet med en tillämpning av avfallshierarkin i 15 kap. 10 §
miljöbalken samt resurshushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken.
3 kap. 4 § FPF Återvinning
Uppräkningen av godkända behandlingsmetoder behöver kompletteras med biologisk återvinning
genom rötning, vid sidan av kompostering, i tredje punkten.
6 kap. 4 § FPF Fastighetsnära insamling
Enligt förslaget ska den fastighetsnära insamlingen ske i enlighet med 15 kap. 20 a §
miljöbalken från den fastighet där avfallet producerats, dvs. från en hämtplats som
motsvarar den som gäller för restavfallet. Enligt utredningen bör det inte vara möjligt att
meddela föreskrifter som innebär att detta avfall ska hämtas på annan plats än den som
gäller för restavfallet i kommunen. Gällande föreskrifter för restavfall samt den praxis som
utvecklats avseende detta är således relevant även för förpackningsavfallet.
Detta är en mycket viktig fråga. Det är en grundläggande aspekt att rest- och matavfall liksom
förpackningsavfall har samma krav avseende borttransporten så att borttransporten kan samordnas.
3

I detta avsnitt lämnar Avfall Sverige kommentarer till en del av de föreslagna bestämmelserna med utgångspunkt i
deras utformning. Längre ned i avsnitt 4. Kommenteras olika förslag framför allt utifrån deras sakinnehåll.
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Avfall Sverige anser däremot att förslaget till utformning av bestämmelsen avseende krav på
fastighetsnära insamling i förslaget till 6 kap. 4 § förpackningsförordning behöver justeras. Avfall
Sverige anser att lydelsen ska vara densamma som i 15 kap. 20 a § miljöbalken. Det vill säga att det
även för förpackningsavfallet ska regleras att avfallet ska hämtas från den fastighet där avfallet
finns.
”Från den fastighet där avfallet finns” ska dock inte tillämpas på det sättet att avfallet alltid behöver
hämtas från fastighetsgränsen. Jfr. vad Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom i mål
nummer M 7268-18:
”Av 15 kap. 20 § andra stycket miljöbalken (fr o m den 1 augusti alltså 15 kap. 20 a § miljöbalken)
framgår att kommunen, under vissa förutsättningar, ska transportera bort hushållsavfall från de
fastigheter inom kommunen där hushållsavfallet finns. Bestämmelsen tillkom genom att tidigare
15 kap. 8 § första stycket 1 och 17 § slogs samman för att ge en samlad bild av ansvaret. En skillnad
var att det i den nu gällande bestämmelsen, men inte i någon av de tidigare bestämmelserna,
angavs att avfallet skulle transporteras från fastigheterna. Någon förändring av ansvarets
omfattning var dock inte avsedd (se prop. 2015/16:166 s. 71-72). Det anförda innebär att
miljöbalken inte uppställer något krav på att kommunen ska hämta hushållsavfall inom
fastigheten”.
Kommunen kan i praktiken ställa krav på fastighetsinnehavare att lämna avfall ”inom rimligt
avstånd” från fastigheten. Var gränsen går baserar sig på en bedömning i det enskilda fallet. Det är
viktigt att en reglering med utgångspunkt i fastighetsnära insamling innebär tillräcklig flexibilitet i
relation till möjligheten att komma fram till fastigheter samt möjligheten att nyttja för flera
fastigheter med gemensamma system såsom sopsug.
5 kap. 12 § och 6 kap. 6 § FPF Insamling utomhus
Avgränsningen av kommunens insamlingsansvar bör förtydligas i förordningstexten:
Av motiveringen, men inte av föreslagen förordningstext, framgår att ansvaret ska avgränsas till
exempelvis gator, torg, parker och badplatser som iordningsställts av kommunen för allmänhetens
användning. Det behöver framgå av förordningstexten. I annat fall kan kommunens ansvar komma
att utsträckas till plats för vilken annan är ansvarig, exempelvis där staten är väghållare (se även
1 kap. 7 § miljöbalken samt 26 § väglagen, 1971:948) och plats inom kvartersmark, för vilken
fastighetsinnehavaren ju själv ansvarar för gaturenhållningen (se 2 § nämnda gaturenhållningslag)
och som inte sällan är inomhus. Särskilt iordningställda platser för allmänheten kan alltså ha en
annan ansvarig än kommunen och kommunens ansvar ska inte utsträckas till sådan plats.
Det är bra att det anges undantag från kommunens insamlingsansvar vid offentlig tillställning som
hålls av en annan arrangör, men Avfall Sverige anser att det inte är lämpligt att ange en så snävt
avgränsad undantagsbestämmelse. Risken är även här att lydelsen felaktigt tolkas som att
kommunen ska ta över ansvaret för andra verksamhetsutövare på platsen vars verksamhet ger
upphov till förpackningsavfall men som inte bedriver offentlig tillställning – exempelvis
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järnvägsstationer, livsmedelsbutiker, köpcentrum och restauranger med uteservering. Dessa måste
enligt miljöbalken anses ha ansvaret i egenskap av verksamhetsutövare för att förebygga
nedskräpning från sina besökare samt se till att uppkommet avfall källsorteras.
Det bör framgå av förordningstexten att kommunens skyldighet inte heller gäller om någon annan
verksamhetsutövare svarar för förpackningsavfallet.
Avfall Sverige anser att producentansvarsorganisationens ansvar bör utsträckas till rastplatser där
staten är väghållare och att samråd i de fallen ska ske med Trafikverket. I 6 kap. 6 § FPF bör
förtydliga att dessa platser inte är kommunens ansvar, exempelvis genom en hänvisning till 2 § första
stycket sista meningen lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning (gaturenhållningslagen) samt 1 kap. 7 § miljöbalken och 26 § väglagen (1971:948). Det bör
dessutom förtydligas vilka krav på källsorteringsmöjligheter och insamling som ställs på väghållaren.
Undantaget i 1 kap. 7 § miljöbalken kan nämligen medföra att miljöbalkens och dess förordningar
kan misstolkas om att avse den avfallshantering som blir följden av renhållningen enligt väglagen.
Rekvisitet ”insamlingen ska ske separat” behöver förtydligas. Avser det de enskilda
förpackningsfraktionerna eller förpackningsfraktionerna som sådana separerade från annat avfall?
Avfall Sverige anser att föreslagna bestämmelser om insamlingskärl för pantförpackningar i
5 kap. 12 § förpackningsförordningen och kommunens ansvar för separat insamling av förpackningar
enligt 6 kap. 6 § samma förordning behöver koordineras ytterligare för att insamlingskärl för
pantförpackningar samlokaliseras med de insamlingskärl som kommunerna ansvarar för, så långt
lämpligt. Det underlättar även i fråga om beräkning av kommunens gaturenhållningskostnader.
Kommunerna ska framförallt inte få ett ansvar för avfallshantering och renhållning där ansvaret
enligt lagstiftningen rätteligen ligger på annan.
Avfall Sverige befarar att kostnads- och ersättningsansvaret för gaturenhållningen och insamlingen
på allmän plats och framförallt kommunernas rapportering till Naturvårdsverket kommer att
försvåras avsevärt av att de olika bestämmelserna har olika definitioner av de platser som avses och
dessutom avser olika typer av avfall. Avfall Sverige saknar en närmare analys av skillnaderna:
•

Nedskräpningsavgift 4 avseende vissa engångsprodukter, inklusive vissa förpackningar, för
kommunens gaturenhållningskostnader (städa upp, transportera bort och behandla) på platser
som kommunen har renhållningsansvar för enligt gaturenhållningslagen;

•

4

Ersättning för kommunens kostnader för insamlingen av förpackningar på särskilt
iordningställda platser för allmänheten där det produceras förpackningsavfall i betydande
omfattning. Dessa kostnader kan antas delvis vara desamma som ovanstående.

Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.
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•

Producenterna ska kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för vissa förpackningar som
omfattas av retursystem på platser utomhus där många människor normalt vistas och
kommunen har renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. Det kan antas att kommuner
och producentansvarsorganisationen ibland kommer överens om att kommunen mot ersättning
anskaffar kärlen, för att få en estetiskt tilltalande samordning med övriga kärl – kostnaderna för
dessa insamlingskärl ska då inte räknas med i övriga kostnader som rapporteras till
Naturvårdsverket, eftersom de ersätts särskilt, och inte rapporteras.

6 kap. 7 § FPF Överlämning av förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationer
Kommunerna ska, så långt som möjligt, till respektive producentansvarsorganisation överlämna
förpackningsavfall i respektive förpackningsmaterial i en mängd som motsvarar
producentansvarsorganisationens marknadsandel enligt 8 kap. 2 § första stycket.
Avfall Sverige konstaterar att det behöver klarläggas hur rekvisitet ”så långt som möjligt” ska uttolkas
och tillämpas i praktiken. Det behöver också klargöras i vilken form förpackningsavfallet ska
överlämnas till producenterna (t.ex. balat eller komprimerat). Oavsett formen är kostnader för att
verkställa fördelningen till producenterna samt eventuell paketering och emballering av
förpackningsavfallet kostnader som innefattas i det finansiella producentansvaret.
Men Avfall Sverige anser att det hade varit en bättre lösning om producentorganisationerna
sinsemellan ansvarade för fördelning av insamlat förpackningsavfall genom någon form av
clearingfunktion.
6 kap. 8 § FPF Uppgifter från kommunerna till Naturvårdsverket om insamlade och överlämnande
mängder förpackningsavfall
En kommun ska, till Naturvårdsverket lämna uppgifter om insamlade mängder enligt 3 § för
respektive material som förpackningsavfallet består av. Uppgifter ska också lämnas om de mängder
av respektive förpackningsmaterial som lämnats till respektive producentansvarsorganisation enligt
7 §.
Uppgifterna ska lämnas kvartalsvis senast en vecka efter utgången av varje kvartal.
Avfall Sverige anser att en veckas rapporteringsfrist är en alldeles för kort tid för att kommunen ska
hinna sammanställa och rapportera uppgifter.
Här borde det även regleras att kommunerna ska lämna uppgifter om antal hushåll i olika kategorier,
samlokaliserade verksamheter samt antal LIP/ÅVS i enlighet med det som ska rapporteras in enligt
6 kap. 17 § för kommuner som vill ta över ansvaret under åren 2024 respektive 2025.
6 kap. 15 § FPF
Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna separat samla in förpackningsavfall enligt 4 § från alla
hushåll och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i
flerbostadshus.
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Före den 1 januari 2026 får kommunen, i stället för fastighetsnära insamling enligt 4 §, samla in
förpackningsavfallet på kvartersnära insamlingsplatser (återvinningsstationer).
Avfall Sverige menar att det även efter den 1 januari 2026 (eller vilket år som blir gällande) behövs
möjligheter att samla in förpackningsavfallet vid återvinningsstationer eller andra publika
insamlingsplatser. Avfall Sverige frågar sig varför kvartersnära insamlingsplatser, i detta
sammanhang, likställs med återvinningstationer. Kvartersnära insamling har generellt ett betydligt
mindre avstånd till bostadsfastigheter än återvinningsstationer. Avfall Sverige anser att det i sig är
rimligt att publika insamlingsplatser med de krav på tillgänglighet som råder idag kan
tillhandahållas under den övergångstid som ska löpa fram till dess att fullt utbyggd fastighetsnära
insamling ska vara inrättad, men att det alltså inte går att likställa kvartersnära insamling med
insamling vid återvinningsstationer. Men även efter det att den fastighetsnära insamlingen är
utbyggd behövs alltså publika insamlingsplatser.
6 kap. 17 § FPF
Det anges i 6 kap. 17 § att en anmälan enligt 16 § ska innehålla
1. uppgifter om det totala antalet hushåll, uppdelat på flerbostadshus och enbostadshus samt
permanent- och fritidsboenden,
Medlemmar i Avfall Sverige har påpekat att de inte får använda lägenhetsregistret för
samkörning av uppgifter om antalet lägenheter som underlag för uttag av avfallsavgifter
per lägenhet enligt ett ställningstagande av Datainspektionen. Det hade varit lämpligt om
det hade kunnat föreskrivas om att lägenhetsregistret ska få användas för detta syfte för att
då också kunna få fram antalet lägenheter för beräkning av ersättning från producenterna i
enlighet med förslaget i bilaga 1.
6 kap. 16 och 18 §§ FPF
Avfall Sverige ställer sig frågande till de valda datumen för anmälan och beslut. Vi ser ingen poäng
med att avvakta ända till 31 maj för att anmäla övertagande av ansvar, utan anser att det kan ske
långt tidigare på året för att Naturvårdsverket ska kunna ta beslut före sommaren. 30 september är
för sent för den kommunala besluts- och taxeprocessen i många kommuner.
4.2 Avsnitt 9.1 Den fastighetsnära insamlingen behöver byggas ut för att nå
återvinningsmålen och en cirkulär ekonomi s. 120:
Uppfyllandet av materialåtervinningsmål är förstås en viktig del i uppfyllandet av ett
producentansvar för förpackningsavfall. Men även det förpackningsavfall som inte kan
materialåtervinnas innefattas i ett fullt finansiellt producentansvar och kommunen måste
ersättas för allt förpackningsavfall som har samlats in från hushållen och som uppfyller de
kvalitetskrav som kommuner och producenter är överens om. Det är sedan en senare fråga,
efter det att avfallet har överlämnats till producentansvarsorganisationerna vilket
förpackningsavfall som lämpar sig för materialåtervinning och vilket som inte gör det och
vilket förpackningsavfall som i så fall måste gå till energiåtervinning och finansieras inom
ramen för det finansiella producentansvaret.
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Avsnitt 9.2 En ny förordning om producentansvar för förpackningar s. 122:
Avfall Sverige välkomnar att det föreslås införas en ny förordning om producentansvar för
förpackningsavfall med en kapitelindelning istället för att göra revideringar i 2018 års
förpackningsförordning.
9 kap. 3 § avfallsförordningen
Utredningen föreslår att föreskrifter enligt 9 kap. 1 § 1 punkten (dvs. bemyndiganden för
kommunen om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska
vara beskaffade och skötas) inte, under vissa angivna förutsättningar, får förhindra en
fastighetsägare från att bekosta en dyrare insamlingslösning med avseende på
förpackningsavfall än den som kommunen tillhandahåller.
Avfall Sverige har inte något att invända mot att andra system än de som tillhandahålls av
kommunen används för insamling av förpackningsavfall på eller i anslutning till
fastigheten. Det kan till exempel handla om bottentömmande behållare, som
fastighetsinnehavaren själv bekostar och installerar och som vid installation på fastigheten
också blir fastighetstillbehör. Dock måste kommunen fortfarande ha möjlighet att villkora
borttransporten från anordningen med att den går att tömma med det system som
kommunen eller kommunens upphandlade privata utförare tillhandahåller. Det handlar
bland annat om kommunens nuvarande föreskriftsrätt angående installation och tömning.
Jfr. exempelvis följande möjlig reglering i renhållningsordningens avfallsföreskrifter, som
har stöd i bemyndigandet i nuvarande 9 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614):
XX § Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är
åtkomlig för fordon utrustat med kran.
Avfall Sverige anser att det behöver säkerställas att föreslagen utformning av 9 kap. 3 §
avfallsförordningen inte innebär att kommunen inte kan avböja borttransport om anläggningen inte
är utformad och installerad i enlighet med krav i kommunens avfallsföreskrifter.
4.3 Avsnitt 9.3 Utsorteringskrav för förpackningsavfall s. 123:
Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag att verksamheter som är serveringsställen
ska se till att förekommande förpackningsavfall sorteras ut i serveringslokalen. Detta är ett
välkommet förtydligande. Inte minst mot bakgrund av att det i pågående processer finns
serveringsställen som argumenterar för att de inte skulle vara skyldiga att sortera ut sitt
förpackningsavfall.
Avfall Sverige välkomnar också att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se
till att förpackningen skiljs från innehållet (med undantag för förpackningar som innehåller
farligt avfall eller innesluter läkemedelsavfall) och att avstamp tas i EU-kommissionens
uttalanden om att förpackningar ska vara ”nominellt tomma”. Avfall Sverige välkomnar att
utredningen, till skillnad mot vad Naturvårdsverket anger i sin utredning om bioavfall,
tydliggör vikten av att förpackningar skiljs från sitt innehåll. Avfall Sverige instämmer
också i vad utredningen anger angående att ett krav på att skilja förpackningar från deras
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innehåll bör öka incitamenten att förebygga att förpackad mat från livsmedelsbutiker
kasseras som avfall.
Detsamma gäller huvudregeln avseende källsortering av förpackningsavfall. Källsortering
av förpackningsavfall lägger också en bra grund för möjligheten att framöver återigen
utreda möjligheten till insamling i materialströmmar (jfr. det försök som gjordes av
Naturvårdsverket i Eskilstuna i början av 2000-talet). Eftersom det i många fall kan vara
svårt för konsumenter att skilja på vad som får sorteras som förpackningsavfall respektive
som icke förpackningsavfall samt för ökat resursutnyttjande anser Avfall Sverige att
insamling i materialströmmar kan vara en bra möjlighet. Men det viktigaste är att först och
främst etablera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall generellt för att sedan
överväga vilka möjligheter som skulle finnas till insamling i materialströmmar utan att
påverka materialåtervinningen av förpackningsavfall.
4.4 Avsnitt 9.3.2 Undantag från kraven s. 128:
Dispens från krav på separat insamling
Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska få besluta om dispens från kravet på separat
insamling (j fr 3 kap. 14 a § avfallsförordningen). (6 kap. 3 §).
Avfall Sverige anser att det är viktigt att nämnda dispensgrund finns i de fall det av olika anledningar
inte skulle vara möjligt med källsortering av alla förpackningsslag. Avfall Sverige anser i sådana fall
att en väl fungerande eftersortering av blandade förpackningsslag kan vara ett alternativ. Därför
behöver det också regleras en skyldighet för producenter att ta emot förpackningsavfall från
eftersortering om detta förpackningsavfall också kan nyttiggöras för materialåtervinning.
Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en reglerad servicenivå för insamling av förpackningsavfall
från hushåll och samlokaliserade verksamheter genom ett generellt krav på fastighetsnära insamling.
Ett reglerat krav avseende servicenivå skapar förutsebarhet och lägger grunden för god utsortering av
förpackningsavfall samt för fastställande av ersättning till kommunerna utifrån nämnda reglerade
servicenivå.
När det gäller kravet på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och
samlokaliserade verksamheter som sådant anser Avfall Sverige att det behövs en reglering som
möjliggör dispens från sådana krav på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall. Av samma
skäl som att det kan vara till exempel rent praktiskt omöjligt att anordna fastighetsnära insamling av
bioavfall kan det vara praktiskt omöjligt att anordna insamling av förpackningsavfall. Det kan till
exempel handla om fastigheter som saknar farbar väg så som skärgårdsöar utan fast färjeförbindelse
eller fastigheter i fjällmiljö.
4.5 Avsnitt 9.4 Krav på sortering och separat hantering av farligt avfall s. 129:
Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det ska införas en särskild
bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skiljt från annat
avfall. Utsortering och separat hantering av farligt avfall har högsta prioritet och det är
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därför viktigt med en reglering som tydliggör att farligt avfall ska sorteras ut.
4.6 Avsnitt 9.5 Ett kommunalt insamlingsansvar s. 130:
Glasförpackningar
Efter förfrågan från Avfall Sverige konstaterar Avfall Sverige att en majoritet av renhållarna vill se
fastighetsnära insamling av glas- och metallförpackningar. Avfall Sverige välkomnar därför att
utredningen föreslår sådan insamling vilket innebär en samlad insamling av de vanligast
förekommande förpackningsslagen. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla de vanligast
förekommande förpackningsslagen är risken att utsorteringen inte blir lika god som annars hade
varit fallet och vi kommer att se en ökad andel förpackningar i restavfallet. Avfall Sverige ser också en
risk för att nuvarande insamlings- och återvinningsnivåer för glas- och metallförpackningar skulle
riskera att inte upprätthållas vid en splittrad service, där dessa förpackningsslag inte skulle samlas in
fastighetsnära.
Övriga förpackningsslag
Med utgångspunkt i krav i avfallsdirektivet 2008/98/EG om avfall ska även mindre vanligt
förekommande förpackningar sorteras ut- och hanteras separat, såsom trä- och
keramikförpackningar. Avfall Sverige anser att det hade varit rationellt om dessa förpackningar
kunde hanteras genom att lämnas med motsvarande flöden av icke förpackningsavfall av sådana
fraktioner. Till exempel genom att lämnas med trä respektive jord/sten/grusfraktionen vid ÅVC.
Avfall Sverige anser att den servicenivå som återvinningscentralerna innebär är tillräcklig för ”övriga
förpackningsslag”. För statistikens skull kan dock själva insamlingen ske i separata kärl och
anordningar. Fördelen med insamling vid återvinningscentraler är att de är bemannade, vilket
förebygger nedskräpning och otillåten dumpning av avfall.
Sekundärt kommunalt ansvar för behandling
Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska kommunen se till att det
förpackningsavfall som samlas in ”enligt detta kapitel behandlas” (6 kap. 13 §). Sådan kommunal
behandling ska i sådant fall ersättas av producenterna (9 kap. 17 §).
Avfall Sverige anser att den reglering som föreslås avseende ersättning avseende sekundärt ansvar
för kommunen för behandling av förpackningsavfall är viktig. Detta välkomnas av Avfall Sverige
eftersom det därmed finns en grund för ersättning för det fall detta behandlingsansvar inträder.
4.7 Avsnitt 9.5.1 Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa
verksamheter s. 130:
Insamling från hushåll
Avfall Sverige instämmer i utredningens bedömning att (1) kommunerna har ekonomiska incitament
för att utveckla fastighetsnära insamling för att undvika förpackningsavfall i restavfallet, (2)
möjligheter till samordning av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av annat avfall
som kommunen ansvarar för och att (3) regelverket kan hållas enklare eftersom det inte behövs
någon prövning av lämplighet eller krav på säkerhet samt att kommunen har lokalkännedomen om
förhållandena inom kommunen.
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I mindre tätbefolkade kommuner och kommuner med långa avstånd mellan fastigheterna är det
viktigt att det finns förutsättningar för gemensamma insamlingsplatser för flera fastigheter / per
område för förpackningsavfall (och i förekommande fall returpapper) samt rest- och matavfall från
hushåll. Detta är mest rationellt och också mest rationellt utifrån den samlade miljö- och
samhällsnyttan.
I tätbefolkade områden kan det finnas en problematik med ont om plats för kärl och anordningar för
avfallshantering. Även här måste det finnas möjligheter för gemensamma insamlingsplatser. Bara att
etablera insamling av köks- och livsmedelsavfall (matavfall) kan vara en utmaning och ytterligare
plats behövs alltså för förpackningsavfallet.
Avfall Sverige anser att det behövs en reglering som möjliggör dispens från krav på fastighetsnära
insamling på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall.
Insamling från verksamheter vars insamling av förpackningsavfall är samlokaliserad med
insamling av förpackningsavfall från hushåll
Avfall Sverige välkomnar en sådan ordning. Det finns fördelar för den samlade miljö- och
samhällsnyttan att kommunen ansvarar för insamling av förpackningsavfall från
verksamheter som har en avfallshantering som är samordnad med hushållens
förpackningsavfall på eller i anslutning till en fastighet.
Avfall Sverige anser dock att regleringen blir tydligare om det istället regleras att det är
verksamhetens behållare och andra anordningar för hantering av förpackningsavfallet som
ska vara gemensamma med hushållens avfall på eller i anslutning till fastigheten (j fr
avseende ”behållare och andra anordningar” 9 kap. 1 § 1 p. avfallsförordningen, där
uttrycket används. Det kan med fördel användas även i detta sammanhang för god
överensstämmelse med de krav som kommunen kan ställa på kärl och anordningar som
används för avfall under kommunalt ansvar). En markyta/plats kan ju vara gemensam utan
att avfallshanteringen för den sakens skull är gemensam. Avfall Sverige anser alltså att det
ska handla om en avfallshantering som är samordnad med de bostäder som finns i en
fastighet. Kommunalt ansvar för insamling från verksamheter i bostadshus ska inte heller
vara begränsad till insamling i flerbostadshus utan till verksamheter som bedrivs i
bostadshus, dvs. även småhus, i syfte att optimera miljö- och samhällsnyttan från en
samordnad avfallshantering i sådana fall.
4.8 Avsnitt 9.5.2 Kommunens ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas
till en godkänd producentansvarsorganisation s. 135:
Omlastningsstationer
Kommunen ska tillhandahålla omlastningsstationer (jfr. 6 kap. 7 §). Avfall Sverige
välkomnar att det inte föreslås något skallkrav avseende att det ska finnas en
omlastningsstation i varje kommun. Det anges i utredningen att det inte finns hinder för att
kommunerna samarbetar kring omlastningsplatser i kommunalförbund. Motsvarande
möjlighet finns rimligtvis om kommuner har organiserat avfallshanteringen i ett regionalt
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bolag. En annan möjlighet kan generellt vara samverkan angående omlastningsstationer
genom avtalssamverkan med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).
Åtgärder avseende ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter
Utredningen föreslår ett bemyndigande för kommunen som innebär skyldigheter för kommuner att
vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter eller
producentansvarsorganisationer ska fungera.
Utredningen redogör inte närmare för innebörden av detta bemyndigande och det behöver klargöras
närmare.
4.9 Avsnitt 9.6 Utformning av den kommunala insamlingen s. 137:
Lättillgänglig information
Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och de verksamheter vars
avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus om skyldigheten att sortera ut
förpackningsavfallet från övrigt avfall och hur hushållen och verksamheterna ska lämna sitt
förpackningsavfall i kommunens insamlingssystem (jfr. 6 kap. 12 § FPF). Även information om de
återvinningsresultat som utsorteringen bidrar till i kilogram per invånare ska tas fram.
Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den
framtagna informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och verksamheterna. Kommunerna
ska ha rätt till ersättning av de godkända producentansvarsorganisationerna för kostnader för att ta
fram informationen och göra den tillgänglig.
Avfall Sverige ser det som en naturlig följd av det kommunala insamlingsansvaret att kommunen är
den som informerar hushållen samt verksamheter, enligt ovan, avseende förpackningsavfall eftersom
kommunen under ett sådant ansvar ju är den som har direkt kontakt med avfallslämnarna. Avfall
Sverige välkomnar att det också uttryckligen anges att kommunernas kostnader för information ska
fördelas mellan producentorganisationerna (jfr. 9 kap. 3 § andra stycket).
Lättillgängliga insamlingsplatser
Utredningen föreslår att kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som normalt
förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar) samt förpackningar av annat
material än de vanligast förekommande materialen från lättillgängliga insamlingsplatser.
Avfall Sverige välkomnade insamling av skrymmande sällanförpackningar vid lättillgängliga
insamlingsplatser i remissvar till förslaget till 2018 års förpackningsförordning. Avfall Sverige står
fast vid den ståndpunkten och anser att det är lämpligt med lättillgängliga insamlingsplatser för
insamling av skrymmande sällanförpackningar. När det gäller sällanförpackningar, så som
förpackningar av trä och keramik, anser Avfall Sverige att sådana förpackningar bör kunna samlas in
med icke förpackningsavfall av samma material vid återvinningscentralerna. Precis som avseende
regleringen om returpapper bör det vara kommunen som uttolkar vad som ska avses som
lättillgängligt utifrån de lokala förutsättningarna och detaljstyrning avseende vad som ska anses
utgöra lättillgängligt bör undvikas.
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När det gäller skrymmande sällanförpackningar är det viktigt med en särskild reglering
avseende dessa och Avfall Sverige välkomnar därför förslag om en sådan reglering.
Grundläggande är här, precis som för övrig reglering i frågan, att det regleras vad som ska
verkställas men inte i detalj hur. Därför förordar Avfall Sverige den första föreslagna
lösningen med lättillgängliga insamlingsplatser. Lättillgängliga insamlingsplatser kan vara
av typen nuvarande återvinningsstationer eller andra typer av insamlingsplatser.
Det ska dock noteras att tillgången på mark för lättillgängliga insamlingsplatser är en avgörande
förutsättning i de flesta kommuner. För att kunna tillgodose ett krav på lättillgänglig insamling kan
förtydliganden behöva göras i plan- och bygglagstiftningen avseende insamlingen av
förpackningsavfall som ett prioriterat intresse.
Möjligheten till retroaktiva krav på ändring i byggnad hade också behövt regleras på ett annat sätt än
idag. Enligt 3 kap. 11 § 3 p. plan och byggförordningen (2011:338), PBF, finns i dagsläget möjlighet
att ställa retroaktiva krav för byggnader som har uppförts, eller omfattas av bygglov, före den 1 juli
1977. Det gäller krav på anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara
arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden. En sådan byggnad anses enligt 12 §
angiven förordning uppfylla kraven om den har de anordningar som skäligen kunde krävas av en ny
byggnad den 1 juli 1977. Möjligheten till retroaktiva krav för byggnader som har uppförts även efter
den 1 juli 1977 borde regleras med lämplig tidsgräns.
Avsnitt 9.6.4 Successiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till
kommunerna
Avfall Sverige avstyrker föreslagen övergångstid för fullt utbyggd fastighetsnära insamling
under kommunalt insamlingsansvar. Utifrån den tidpunkt när 2018 års
förpackningsförordning beslutades (juni 2018) medgav den förordningen en övergångstid
om nära sju år för etablering av fastighetsnära insamling.
Avfall Sverige anser att det skulle vara i princip omöjligt att på 3,5 år etablera
fastighetsnära insamling fullt ut i alla kommuner (om beslut tas av regeringen i juni 2022).
En motsvarande övergångstid om sju år (från ett ikraftträdande den 1 januari 2023) är
nödvändig även för etableringen av en fullt utbyggd fastighetsnära insamling under ett
kommunalt insamlingsansvar. Det handlar om att tillskapa goda förutsättningar för en så
bra etablering av fastighetsnära insamling som möjligt med hänsyn tagen till samordning
med nuvarande insamling av avfall under kommunalt avfallsansvar. I kombination med en
utsträckt genomförandetid anser Avfall Sverige att det skulle vara rimligt med en generell
ansvarsövergång till kommunerna per visst datum, tidigast per den 1 januari 2025. I
kombination med en ansvarsövergång till kommunerna per den 1 januari 2025 behöver då
också möjligheten att anmäla helt eller delvis utbyggd fastighetsnära insamling utsträckas
med möjlighet till anmälan för åren 2025-2030.
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I annat fall behöver det regleras en dispensmöjlighet för de kommuner som inte har
möjlighet att till den 1 januari 2026 etablera fastighetsnära insamling av
förpackningsavfall.
De 70-tal kommuner som, på basis av politiska beslut och 28 § förpackningsförordningen
(2006:1273) redan har infört fastighetsnära insamling behöver få ersättning redan från och
med ikraftträdandet av förordningen (enligt förslaget den 1 januari 2023) anser Avfall
Sverige. De bidrar redan till utsorteringen, insamlingen av återvinningen av
förpackningsavfall som tillgodoräknas efterlevnaden av gällande producentansvar för
förpackningsavfall. Det är därför fullt rimligt att de direkt vid ikraftträdandet av en
reviderad förpackningsförordning erhåller ersättning för den insamling som de verkställer.
En sådan ersättning från och med den 1 januari 2023 (eller från det datum som
förordningen föreslås träda ikraft) behöver regleras med särskilda övergångsbestämmelser
eftersom det handlar om ersättning vid sidan av ett formellt kommunalt insamlingsansvar.
Ramarna för ersättningen kan dock hämtas från föreslagen ersättningsmodell och behöver
inte ha en särskild ordning.
Vid ett beslut om fastighetsnära insamling kommer kommunerna generellt att vara
angelägna om att så snart som möjligt kunna etablera sådan insamling, men skälig tid
behövs för att kunna etablera ett insamlingssystem. Så snart ett beslut om fastighetsnära
insamling av förpackningsavfall har fattats av regeringen och beslut om föreskrifter för
ersättning etc. fattats av Naturvårdsverket kan ansvariga aktörer inleda sin planering av
hur sådan insamling ska etableras och verkställas.
För att kunna verkställa behöver kärl och andra anordningar som behövs för fastighetsnära
insamling av förpackningsavfall upphandlas, det behöver planeras för hur och i vilken
ordning kärl och andra anordningar ska etableras, inköp eller upphandling av fordon
behöver göras och eventuellt kapacitet för omlastning i ledet innan överlämningspunkt till
producenterna behöver analyseras. Det kan behövas olika lång tid för planeringen inom en
kommun t.ex. för småhus, nya flerbostadshus och äldre bestånd av flerbostadshus i
innerstäder. Avgörande för kommuner som upphandlar insamlingen är återstående löptid
på redan ingångna avtal gällande insamling av mat- och restavfall. För insamlingen från
småhus finns stora vinster med att samordna insamlingen. För insamling från
flerbostadshus är insamlingssystemen oftast inte lika integrerade och det är lättare att
komplettera med separata kärl för insamlingen av förpackningar. Kommuner som sköter
insamlingen i egen regi har också som regel kortare ledtider, dock behöver givetvis de tid
för upphandling av nya kärl och sopbilar.
4.10 Avsnitt 9.7 Insamling av förpackningsavfall från verksamheter s. 149:
Verksamheterna ska få lämna sitt förpackningsavfall på mottagningsplatserna utan kostnad
och utan begränsningar i avfallsmängder (7 kap. 1 §).
Avfall Sverige anser inte att det är tillräckligt att verksamheter ska lämna avfallet på
mottagningsplatser. Det är högst tveksamt om mindre verksamheter eller verksamheter med låg
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omsättning kommer att efterleva detta krav.

Avfall Sverige anser att föreslagen servicenivå med en insamlingspunkt per kommun som
utgångspunkt (samt ytterligare en per påbörjad 200 000 invånare) är alltför låg, särskilt med
avseende på glesbygd och kommuner med avsevärda avstånd. I praktiken innebär detta inte någon
substantiell skärpning av kraven på servicenivå jämfört med idag (7 kap. 2 §). En för låg servicenivå
avseende särskilt mindre verksamheters förpackningsavfall innebär en risk för att avfallet inte
sorteras ut utan istället lämnas med restavfallet och därmed belastar den kommunala
avfallshanteringen både operativt och finansiellt. Ett exempel på verksamheter där sådana risker kan
tänkas finnas är bensinstationer, som ju inte har någon samlokaliserad insamling av avfall med
bostäder.
Avfall Sverige ställer sig frågande till om avfallsdirektivets 2008/98/EG krav (jfr. artikel 8.a.4)
uppfylls avseende producenternas kostnadsansvar för förpackningsavfall när det föreslås att
verksamheter på egen bekostnad ska ombesörja borttransporten av sitt förpackningsavfall till
mottagningsplats.
Avfall Sverige anser att krav på fastighetsnära insamling även avseende verksamheters
förpackningsavfall är ett fullt rimligt krav och att det är en sådan servicehöjning som också måste till
avseende verksamheters förpackningsavfall. I annat fall blir förändringen marginell jämfört med den
ordning som har gällt alltsedan producentansvarets införande år 1994. Risken är alltför stor att
särskilt mindre verksamhetsutövare inte sorterar ut sitt förpackningsavfall från annat avfall om
servicegraden är för låg.
Utöver en reglering att utsorterat förpackningsavfall ska samlas in anser Avfall Sverige att
det behöver läggas till att verksamheterna ska säkerställa att förpackningsavfallet kan
sorteras ut på eller i anslutning till fastigheten.
4.11 Avsnitt 9.8 Producentens ansvar för hantering av förpackningsavfallet förtydligas
s. 157:
Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det regleras (jfr. 4 kap. 1 och 2 §§
förslaget till förpackningsförordning) att en producent som släpper ut förpackningar på
den svenska marknaden ska anlita eller själv tillhandahålla en eller flera
producentansvarsorganisationer som är godkända att ta hand om förpackningsavfallet
(inklusive marknadsdrivna insamlingssystem). Avfall Sverige välkomnar också att
utredningen föreslår att den som är etablerad i Sverige och som yrkesmässigt förmedlar
distansförsäljning till slutanvändare i Sverige av förpackningar endast ska få förmedla
sådan försäljning från producenter som har tillhandahållit eller anlitat en
producentansvarsorganisation. Avfall Sverige instämmer härvidlag med vad utredningen
uttalar om att det är viktigt att tydliggöra att producenterna har det ekonomiska ansvaret
samt att motverka friåkare.
4.12 Avsnitt 9.9.4 Differentierade förpackningsavgifter s. 168:
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Generellt anser Avfall Sverige att det är viktigt att förpackningar som är svåra/ej möjliga att
materialåtervinna får en betydligt högre avgift än mer homogena/homogena förpackningsslag. En
sådan differentiering borde på ett effektivt sätt kunna bidra till den substitution till lämpligare
förpackningsslag/material som är en av grundbultarna med producentansvaret.
Helt återanvändningsbara förpackningar bör ha låg eller ingen avgift. Det blir ju på det sättet en form
av ”miljöstyrande taxa” för förpackningsavgifter.
Tillräckligt med avgifter behöver förstås tas in totalt sett för att finansiera insamling och återvinning
och en tydlig differentiering borde vara möjlig.
4.13 Avsnitt 9.11 Finansiering av kommunernas insamlings- och informationsansvar (9 kap.
förslag ny förordning) s. 182:
Producentavgiftens storlek (9 kap. 3 §)
Avfall Sverige noterar att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 § (som handlar om bemyndigande
att meddela föreskrifter om ersättning till kommunerna).
Enligt förslaget till förordningstext ska ”Kommunernas kostnader för den fastighetsnära
insamlingen fördelas mellan producentansvarsorganisationerna utifrån
organisationernas marknadsandelar enligt 8 kap. 2 § första stycket.”
Avfall Sverige anser att även kommunens kostnader för de vanligaste
förpackningsmaterialen som samlas in på publika insamlingsplatser (typ
återvinningsstationer eller motsvarande) ska ersättas utifrån marknadsandelarna.
Kommunernas kostnader (9 kap. 5-6 §§)
Kommunernas kostnader för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och via
lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6 kap.
12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1.
Kostnaderna ska också variera utifrån kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare
innehållet i formlerna och ytterligare kriterier för beräkning av kostnaderna bestäms av
Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas med stöd av 18 § (9 kap. 5 §).
Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §.
Avfall Sverige konstaterar också att det blivit begreppsförvirring mellan kostnader och
ersättning i 9 kap. 5-6 §§. Ersättningen ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1, medan
kommunernas kostnader ska tas fram i en särskild kostnadsberäkningsmodell
(Naturvårdsverket ska utarbeta föreskrifter). I 9 kap 5-6 §§ borde det, enligt Avfall Sverige,
istället stå:
Kommunernas kostnader och ersättning
5 § Kommunernas ersättning för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och
via lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6
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kap. 12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1. Ersättningen ska också variera utifrån
kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare innehållet i formlerna och ytterligare kriterier
för beräkning av kostnaderna bestäms av Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas
med stöd av 19 §.
Avfall Sverige anser att den kostnad för omlastningsstationerna som har sin grund i
insamlingen av förpackningsavfall behöver innefattas i ersättningen från producenterna.
Det framgår i avsnitt 9.11.1 i förslaget att ersättningen ska täcka kommunens kostnader för
insamling, transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till
producentansvarsorganisationer. Avfall Sverige anser att det är nödvändigt att detta också
framgår uttryckligen i förordningstexten.
Ersättning till kommuner (9 kap. 11-12 §§)
Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §.
Avfall Sverige anser att det här borde anges att kommunerna måste lämna uppgifter till
Naturvårdsverket som underlag för beräkning av ersättningen. Det anges visserligen i 19 §
att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om detta.
Enligt 6 kap. 16-17 §§ ska kommunerna anmäla antalet hushåll mm. till Naturvårdsverket
om de önskar ta ansvar för insamlingen före 1 januari 2026. Det står inget om anmälan
efter den 1 januari 2026. Är tanken att detta anmälningsförfarande ska regleras i NV:s
föreskrifter, frågar sig Avfall Sverige. I 6 kap. 8 § framgår att kommunen ska lämna
uppgifter om insamlade mängder för respektive material. Dessa uppgifter ska lämnas
kvartalsvis. Det står däremot inget om att kommun en gång per år ska lämna uppgift om
antalet hushåll.
Eftersom besluten inte föreslås få överklagas blir det särskilt viktigt att det ges möjlighet att
kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att den är så korrekt som
möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för kommunalt
insamlingsansvar för förpackningsavfall.
9 kap. 18 § Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta att kräva tillbaka utbetald ersättning
från kommunerna om beslutet om ersättning har grundats på oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller om beräkningar eller bedömningar som Naturvårdsverket har utfört visat sig
vara felaktiga.
Avfall Sverige anser att ersättningssystemet behöver vara förutsebart för kommunerna och
det är mycket svårt att beräkna och bedöma renhållningskostnader exakt. Möjligheten till
återbetalningskrav bör åtminstone uttryckligen begränsas till fall där felaktigheter och
bedömningar varit av väsentlig betydelse.
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Synpunkter Bilaga 1
Avfall Sverige välkomnar den ersättningsmodell som utredningen föreslår. Modellen har
föreslagits av Avfall Sverige och FTI/SPA5 gemensamt. Avfall Sverige har också förankrat
modellen med TMR, som också står bakom modellen. Detaljer behöver dock fastställas av
Naturvårdsverket, inklusive förutsättningarna för att beräkna kostnader för insamling
enligt modellen. Detta arbetar Avfall Sverige med i ett gemensamt projekt med SPA, som
fortlöpande kommer stämmas av med TMR.
Avfall Sverige uppmärksammar dock att det har gjorts vissa justeringar i utredningens
förslag som skulle få vissa oönskade konsekvenser. Till exempel har den uppdelning som
skett i underrubriker med egna formler för dels fastighetsnära insamling, dels insamling
via lättillgängliga insamlingsplatser (LIP) och återvinningsstationer (ÅVS) fått, som Avfall
Sverige bedömer, oönskade konsekvenser. Tonersättning ges enligt förslaget endast
förpackningar som samlas in fastighetsnära och inte för förpackningar som samlas in från
LIP och ÅVS. Avfall Sverige anser att det är rimligt och nödvändigt att skrymmande
förpackningsavfall liksom vanligt förekommande förpackningar ges tonersättning även vid
insamling från dessa system. Även vid fullt utbyggd FNI kommer det finnas behov av ÅVS
eller motsvarande insamlingsplatser för de vanliga förpackningarna – som komplement
och back-up. För insamling av övrigt förpackningsavfall, som trä och keramik, har tonersättning däremot mindre eller obetydlig betydelse.
Utredningen föreslår att ersättning för information beräknas per invånare i varje kommun.
Avfall Sverige, efter synpunkter från medlemmar, anser att det kan bli otillräcklig
ersättning för kommuner med många sommargäster och turister. Avfall Sverige föreslår
därför att ersättningen i stället baseras på ett justerat invånarantal som tar hänsyn till
turistnätter och fritidshusboende. I Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web görs sådan
justering för att på ett mer rättvisande sätt beräkna avfallsmängder per person i
kommunen. Underlaget hämtas från SCB.
4.14 Övriga kommentar angående ersättning
Avfall Sverige anser att det behöver tydliggöras att ersättning även ska betalas för
insamling av de vanligaste förpackningsfraktionerna som sker på återvinningsstationer
eller andra lättillgängliga insamlingsplatser. (I 6 kap. 4 och 5 §§ nämns endast
fastighetsnära insamling av vanligaste förpackningsslagen medan lättillgängliga
insamlingsplatser anges för övrigt förpackningsmaterial och skrymmande
sällanförpackningar). Under framförallt en övergångsperiod men även fortsättningsvis,
som back-up/komplementsystem till den fastighetsnära insamlingen, kommer
återvinningsstationer (eller motsvarande platser) att ha en viktig roll.

SPA=Svenskt producentansvar. Ett nybildat bolag som är en ”utbrytning” från FTI och som hanterar policyfrågor mm
ang. producentansvar.
5
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I den beräkning av ersättning som ska göras av Naturvårdsverket utifrån
kommunkategorier anser Avfall Sverige att det kommer att behövas parametrar för
tilläggsersättning utifrån olika aspekter. Det kan handla om glesbygd, långa
transportavstånd, turistkommun, skärgård m m utöver vad som är justerat utifrån de olika
generella kommunkategorierna.
Många kommuner har i många år efterfrågat en reglering om ersättning för outsorterat
förpackningsavfall. Ersättning för det outsorterade förpackningsavfallet hade varit önskvärt för att
säkerställa ett fullt finansiellt producentanvar. Utredningen föreslår inte någon sådan ersättning.
Det är dock Avfall Sveriges uppfattning att föreliggande ersättningsmodell skapar incitament för
kommunen att sortera ut så mycket förpackningsavfall som möjligt och sedan få ersättning för detta
förpackningsavfall. Som har angivits inledningsvis ger också en sammanhållet fastighetsnära
insamling generellt goda resultat när det gäller utsorteringen av förpackningsavfall.
Beräkning av ersättning till kommunerna enligt aktörernas förslag till modell
Utredningen anger att Avfall Sverige och producenterna har angivit att modellen bör kompletteras
med incitament för hög materialkvalitet, t.ex. att insamlat förpackningsavfall som överträffar
kvalitetskrav berättigar till extra ersättning i syfte att skapa incitament för materialåtervinning.
Avfall Sverige för dialog med producenterna angående kvalitetskrav. Avfall Sverige är överens med
producenterna om att kvalitetskrav ska fastställas utifrån ramen att insamlingen ska ske på ett
fackmannamässigt sätt och utifrån gängse normer i branschen. Avstämning angående förslag till
kvalitetskrav görs med ett partssammansatt råd under Naturvårdsverket. Allt förpackningsavfall som
samlats in och som uppfyller fastställda kvalitetskrav ska vara berättigat till ton-ersättning. Det ska
alltså inte handla om några ensidigt av någon enskild part fastställda kvalitetskrav.
4.15 Avsnitt 9.13 Dialog och tillsyn s. 194:
Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska se till att
producentansvarsorganisationerna, kommunerna, avfallsentreprenörerna,
fastighetsägarna, miljöorganisationerna samt övriga berörda kan föra en löpande dialog i
frågor som har betydelse för producentansvaret. Avfall Sverige välkomnar detta.
Samtidigt vill Avfall Sverige poängtera vikten av att det också etableras ett särskilt forum
där formellt ansvariga aktörer, det vill säga representanter för kommuner och producenter,
kan diskutera frågor som rör insamling och ersättning för insamling med mera.
Avsnitt 9.14 Sanktioner s. 198:
Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en miljösanktionsavgift för en överträdelse som
innebär att en producent inte anlitar eller tillhandahåller en godkänd
producentansvarsorganisation innan en förpackning tillhandahålls på marknaden.
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4.16 Avsnitt 10 Alternativet att producenterna ansvarar för insamling vid hushållen s.
202:
Avfall Sverige anser att ett producentansvar för insamling med kommunen som uppdragstagare (jfr.
regleringen i 2018 års förpackningsförordning) generellt är sämre än ett kommunalt
insamlingsansvar eftersom kommunen då inte råder över vilka system som inrättas för insamlingen
samt att samordningen av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av andra
förpackningsslag kan försvåras. Avfall Sverige avstyrker därför detta förslag och förordar alltså ett
kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.
4.17 Avsnitt 11.5.1 Kommuner (konsekvensanalysen) s. 210:
Det anges att i och med att det nuvarande systemet med återvinningstationer avvecklas,
kommer kommunerna inte längre behöva lägga tid på samråd med producenterna om var
stationer bör placeras etc. Här kan dock Avfall Sverige konstatera att processerna avseende
planer och bygglov för publika insamlingspunkter förstås även fortsättningsvis blir viktiga
aspekter, men skillnaden blir att de nu blir en intern fråga för kommunen och i relation till
fastighetsinnehavare som berörs av etableringen.
Som har angivits ovan vill Avfall Sverige framhålla att någon form av publika
insamlingsplatser kommer att behövas som komplement till den fastighetsnära
insamlingen av de vanligast förekommande förpackningsslagen även med fastighetsnära
insamling som utgångspunkt. Sannolikt behöver de vanligast förekommande
förpackningsslagen också samlas in på platser där skrymmande sällanförpackningar ska
samlas in.

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se, till vår rådgivare för kommunalt ansvar, statistik och
avfallstaxor Jenny Westin, jenny.westin@avfallsverige.se eller till vår rådgivare för
insamling och materialåtervinning Jon Nilsson Djerf, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se
telefon 040-35 66 00.
Med vänlig hälsning,
Avfall Sverige

Lars Stjernkvist

Tony Clark

Ordförande

Vd
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Dnr: KS 2021-000282

Handläggare:
Ylva Morén
Kommundirektör

Genomlysning Rambo AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga ägare i Rambo AB
genomföra en genomlysning av bolaget och dess verksamhet.
Munkedals kommuns andel av utredningskostnaderna finansieras av
kommunstyrelsen.
Munkedals kommun ställer sig positiva till att förlänga uppsägningstiden för
Tanums kommun fram till och med 2022-06-30.

Sammanfattning
Munkedals kommun är tillsammans med Tanums, Lysekil och Sotenäs kommuner
ägare av renhållningsbolaget Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta
Bohuslän Aktiebolag). Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB
sköter på kommunernas uppdrag insamling av hushållsavfall och driver dessutom
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit
ett behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en genomlysning av Rambo
AB kan ge värdefull kunskap för fortsatt utveckling av bolaget framåt.
Munkedals kommun är tillsammans med Tanums, Lysekil och Sotenäs kommun
ägare av renhållningsbolaget Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta
Bohuslän Aktiebolag). Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB
sköter på kommunernas uppdrag insamling av hushållsavfall och driver dessutom
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.
Enligt ägardirektivet är bolagets uppdrag att tillhandahålla avfalls-, återvinningsoch miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga
kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser.
Tanums kommun har under 2021 gjort en utredning om det egna ägandet i Rambo
som bland annat belyser verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser vid ett eventuellt utträde ur Rambo AB.
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit
ett behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. I
genomlysningen som ska göras av en extern aktör ska bland annat följande frågor
belysas:



Organisationseffektivitet, där bland annat bolagets overheadkostnader ska analyseras
För- och nackdelar samt risker med att bolaget bedriver en konkurrensutsatt
affärsverksamhet
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Utredningen ska ske i nära samarbete med Rambo AB och resultera i en analys och
förslag till utvecklingsinsatser för att förbättra bolagets förutsättningar framåt.
Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan
ägarkommunerna. Uppdraget ska genomföras under första kvartalet 2022.
En eventuell uppsägning av avtalet måste enligt gällande avtal ske före den 20
februari. För att möjliggöra att resultatet av utvärderingen först kan presenteras
föreslås att uppsägningstiden för Tanums kommun kan förlängas fram till 2022-0630.
Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en genomlysning av Rambo
AB kan ge värdefull kunskap för fortsatt utveckling av bolaget framåt.
Att vara fyra ägarkommuner ställer höga krav på gemensam dialog, planering och
uppföljning tillsammans med bolaget. Ägarsamarbetet behöver utvecklas parallellt
med utredningen för att skapa förutsättningar till god ägarstyrning framåt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utredningen belastar kommunstyrelsens budget som mest med 100 000 kr.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör för hantering
Samhällsbyggnadschef för kännedom
Sotenäs kommun för kännedom
Lysekils kommun för kännedom
Tanums kommun för kännedom
Rambo AB för kännedom
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Dnr: KS 2021-000285

Handläggare:
Ylva Morén
Kommundirektör

Uppdrag Avfallsplan RAMBO
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO AB att ta fram en avfallsplan för Munkedals
kommun. Förutsatt att de andra ägarkommunerna lämnar motsvarande uppdrag
ska arbetet genomföras gemensamt med samtliga fyra ägarkommuner.
Avfallsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen före halvårsskiftet 2023
Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO AB att senast den 1 april inkomma med
förslag till projektplan och projektorganisation. Kommundirektörerna i
ägarkommuner har att gemenast godkänna förslagen och utse kontaktpersoner.
Projektplanen ska omfatta förslag till struktur för samordning på tjänstepersonsnivå
liksom förankringsarbete inför politiskt beslut att anta planen.

Sammanfattning
Munkedals kommun är i behov av en ny Avfallsplan tillsammans med de övriga tre
ägarkommunerna av RAMBO. Därför föreslås RAMBO i ett gemensamt uppdrag från
ägarkommunerna att i ett gemensamt arbete ta fram en ny Avfallsplan för
respektive kommun. Kontaktpersoner från respektive kommun kommer utses för
att bistå i arbetet. En projektplan och projektorganisation ska presenteras senat
den 1 april 2022 för godkännande av kommunerna. Avfallsplanen ska redovisas till
kommunstyrelsen före halvårsskiftet 2023.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Regelverk
Miljöbalken (2016:782) 15 kap. 41 §.
Hållbarhet
Inom ramen för miljömålet "God bebyggd miljö" återfinns delmålet "Hållbar
avfallshantering" varmed menas att "Avfallshanteringen är effektiv för samhället,
enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som
resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att
avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras."
Kommunkoncernernas avfallshantering och hur den hanteras är en väsentlig del av
det kommunala hållbarhetsarbetet. Som framgår av aktieägaravtalet ska
verksamheten i Rambo bedrivas med bästa möjliga kombination av miljönytta och
konkurrenskraftiga priser. Den miljömässiga nyttan och den ekonomiska
effektiviteten är således en av grundförutsättningarna för kommunernas samarbete
i bolaget som står för en inte oväsentlig del av den kommunala servicen till
kommunmedlemmarna.
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Personal och ekonomi
Ansvaret ligger på RAMBO att projektleda arbetet med att ta fram avfallsplan för
Munkedals kommun gemensamt med de tre övriga ägarkommunerna. Munkedals
kommun bistår med personella resurser i arbetet, ansvaret kommer att ligga på
miljöstrategen som är under rekrytering.

Ylva Moren
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
RAMBO AB för hantering
Kommundirektör för kännedom
Lysekils kommun för kännedom
Sotenäs kommun för kännedom
Tanums kommun för kännedom
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Diarienummer: 2021-285
Datum: 2022-01-04

PM Avfallsplan RAMBO

RAMBO AB
Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner äger gemensamt
bolaget Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).
Syftet med bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och
moderna återvinnings- och miljötjänster. Bolaget ska bland annat samla in,
omhänderta, transportera och behandla avfall samt driva annan därmed
sammanhängande verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänsterna med hög
kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och
konkurrenskraftiga priser.

Uppdraget
Samtliga ägarkommuner har behov av att revidera sin avfallsplan. Tre av
kommunerna har dessutom gemensam miljönämnd. Varje kommun har
däremot sin egen planavdelning och hanterar självständigt
infrastrukturfrågor. Vid en ägardiskussion formulerades förslag att uppdra
Rambo att ta fram en avfallsplan för respektive kommun.
Det huvudsakliga innehållet i en avfallsplan påverkar
renhållningsverksamheten. Avfallsplanen har emellertid också tydlig koppling
till andra kommunalt och regionalt reglerade frågor. Exempel på sådana
frågor är: ekonomi, fysisk planering, energi, miljötillsyn, infrastruktur och
folkhälsa. Det är därför rimligt att kommunfullmäktige sätter in avfallsplanen i
ett större sammanhang och att beslutet tas med beaktande av utvärderingar
av tidigare antagna planer och beslut.
Renhållningsbolaget RAMBO har utifrån sitt uppdrag från fyra kommuner stora
möjligheter att på ett resurseffektivt sätt ansvara för att ta fram en
avfallsplan för samtliga fyra ägarkommuner. Respektive kommuns
förvaltningar behöver emellertid också vara delaktig i arbetet med
avfallsplanen och bidra med underlag utifrån respektive organisations eller
enhets ansvarsområde.
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Därför föreslås att RAMBO projektleder framtagandet av Avfallsplan med stöd
av en kontaktperson från respektive kommun som deltar i arbetet. RAMBO
initierar arbetet med att ta fram ett förslag till projektplan och
projektorganisation som lämnas till kommunerna senast 1 april. Kommunerna
ska sedan godkänna densamma och utse sina kontaktpersoner. Projektplanen
ska omfatta förslag till struktur för samordning på tjänstepersonsnivå liksom
förankringsarbete inför politiskt beslut att anta planen. Avfallsplanen ska
redovisas till kommunstyrelsen före halvårsskiftet 2023.

Avfallsplan
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och
de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens
bemyndiganden enligt detta kapitel. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet (15 kap 41 § miljöbalken.
En avfallsplan ska bland annat innehålla mål om att minska mängden avfall
och dess farlighet. Arbetet med framtagande av mål bör inledas tidigt och
pågå under hela avfallsplaneringsprocessen. När kommunen formulerar
avfallsplanens mål ska hänsyn tas till behov av förändringar av
avfallshanteringen som finns i kommunen, nationella miljökvalitetsmål och
etappmål samt kommunens mål i andra strategiska planer, exempelvis
översiktsplan och klimatplan eller motsvarande. Utöver detta finns mål som
kan läsas som inspiration vid formulering av mål i avfallsplanen, nämligen
FN:s hållbarhetsmål, EU:s avfallsmål och klimatmål samt regionala mål.
Munkedals kommuns tidigare avfallsplan är från 2008 och har varit
gemensam för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner.

Ylva Morén
Kommundirektör
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Dnr: KS 2021-000231

Handläggare:
Pernilla Niklasson
HR-chef

Långsiktig finansiering för Kommunakademin Väst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ny organisering för
Kommunakademien Väst och ställer sig bakom att samverkansavtalet löper på tills
vidare, innebärande en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och
med 2023.

Sammanfattning
Kommunakademin Väst är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal och
Högskolan Väst som i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion skall
bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar
till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
Under vintern 2020 genomfördes en utvärdering av Kommunakademins
verksamhet och organisering i styrgruppen, och under hösten 2020 påbörjades ett
arbete i kommunerna avseende Kommunakademin Västs uppdrag och finansiering.
Detta arbete presenterades för Kommunakademin Västs styrgrupp i februari 2021.
Kommunerna föreslår att Kommunakademin Västs uppdrag förtydligas, då det
upplevs att det har blivit för brett och därmed otydligt. Vidare konstaterar man att
en förutsättning för att den förväntade nyttan skall nås är att ett engagemang
skapas i kommunerna och man föreslår därför en ny organisering av
Kommunakademin Väst som är tydligare kopplat till det föreslagna förtydligade
uppdraget för Kommunakademin Väst. Förslaget är att tre tematiska
beredningsgrupper inom områdena Vård och omsorg, Lärande och Hållbart
samhälle tillsätts. Beredningsgrupperna föreslås ledas av verksamhetsledare och
bestå av sex personer vardera, lika många från kommunerna och Högskolan Väst.
De kommunala representanterna föreslås väljas av, och återrapportera till,
Fyrbodals chefsnätverk.
Arbetsutskottet beslutade den 2020-10-08 § 94, att utse en arbetsgrupp bestående
av kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter i
syfte att finna en långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen
har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och har
överlämnat förslag på dels långsiktig finansiering, dels förslag på en ny utvecklad
organisation för samverkansytan till den politiska styrgruppen.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. Detta innebär
en förändring av basfinansieringen som i praktiken innebär att kommunernas del i
att finansiera Kommunakademin Väst administreras via medlemsavgiften.
Inga ytterligare konsekvenser.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Förbundsdirektör Fyrbodals Kommunalförbund för kännedom
Förvaltningschef Välfärd för kännedom
Förvaltningschef Barn och utbildning, Kultur och fritid för kännedom
Förvaltningschef Samhällsbyggnads för kännedom
HR-chef för kännedom
Ekonomichef för kännedom
Slutarkiv
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Medlemskommuner i Fyrbodals kommunalförbund
Fråga för ställningstagande – Långsiktig finansiering och ny
utvecklad organisation för Kommunakademin Väst
Bakgrund
Arbetsutskottet beslutade den 2020-10-08 § 94, att utse en arbetsgrupp bestående av
kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter i syfte att
finna en långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen har berett
uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och har överlämnat förslag på
dels långsiktig finansiering, dels förslag på en ny utvecklad organisation för
samverkansytan till den politiska styrgruppen.
Nuläge
På arbetsutskottets möte den 2021-10-07 § 82 gjordes bedömningen - baserat på den
politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett underlag framtaget som gör att
respektive kommun härmed bereds möjlighet att göra ett ställningstagande om huruvida
man förordar att samverkansavtalet löper på tillsvidare eller om man förordar att
samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet upphör
att gälla 31 december 2022.
Baserat på kommunernas ställningstagande kommer arbetsutskottet den 20 januari 2022
ta fram ett förslag till beslut till direktionsmötet den 3 februari 2022.

Fråga för ställningstagande
1) Kommunen förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en
medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. Detta innebär
en förändring av basfinansieringen som i praktiken innebär att kommunernas del i
att finansiera Kommunakademin Väst administreras via medlemsavgiften. Detta
ställningstagande kräver samtliga kommuners godkännande.
2) Kommunen förordar att samverkansavtalet sägs upp innebärande att det sker
senast den 31 mars 2022 och att avtalet upphör att gälla 31 december 2022
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Tidplan för beslutsprocessen
Kommunernas ställningstagande ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast
den 31 december 2021.

Uddevalla 2021-10-15

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
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Ärende- och processbeskrivning
Datum

Aktivitet

2020-10-08

Beslut om att utse en arbetsgrupp av
kommundirektörer, utse en politisk styrgrupp
för beredning av finansieringsuppdraget

2020-10-29

Beslut i direktionen, ledamöter till den politiska
styrgruppen. Förankring av ärendet.

2020-11-13

Möte för Kommundirektörsnätverket, utse
arbetsgrupp

2021-01-15

Möte för Kommundirektörsnätverket,
presentation av förslag till den politiska
styrgruppen

2021-02-04

Arbetsgruppen presenterar förslaget till
styrgruppen, verksamhetsledaren för KAV
medverkade

2021-02-11

Direktionsmöte, delrapport lämnades av
styrgruppen om fortsatt beredning

2021-02-26

Information om nuläget vid nätverksmötet för
kommundirektörerna

2021-03-18

Politiska styrgruppen möts, förslag till ett
temporärt finansieringsbeslut för 2022

2021-03-25

Direktionsbeslut att rekommendera
kommunerna besluta om temporär utdebitering
enligt fördelningsnyckel per invånare för 2022

2021-06-04

Politiskt styrgruppsmöte, genomgång av
sammanställning av samproduktion

2021-06-28

Politiska styrgruppen har dialogmöte med
representanter för ledningen inom Högskolan
Väst

2021-09-16

Politiska styrgruppen har uppföljande möte
med representanter från HV. Genomgång av
material. Uppdrag till FD från styrgruppen om
utskick till kommunerna.

*)
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*) Mellan mötena i den kronologiska sammanställningen har kommundirektörsnätverket
hållits informerade. Vidare har ett flertal arbetsmöten ägt rum för framtagande av
underlag där KAV:s verksamhetsledare, presidiet, ledningsråd och styrgrupp haft
återkommande möten för utveckling av innehåll och organisation. Detta har skett i
samverkan mellan avtalstecknande parter.

Bilagor:



Kommunakademin Väst – samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och
Högskolan Väst 2018–2021
Underlag – ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst
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Kommunakademin Väst – samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst 2018–2021
Idag möter vi ett antal utmaningar som är svåra att lösa inom den egna organisationen. Det kan handla om stora samhällsutmaningar men också om mindre
utmaningar som är gemensamma för olika parter. För att möta dessa utmaningar behöver vi samverka. Samverkan mellan olika parter sker ofta inom en
samverkansarena.
Kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst har organiserat sin samverkan i Kommunakademin Väst. För vår samverkansarena är ömsesidighet och den
gemensamma nyttan i fokus, arenan är vår gemensamma plats där vi tillsammans stärker varandra. Det är det som gör Kommunakademin Väst så unik. Vi
arbetar utifrån gemensamma problemformuleringar, där vi genom kunskapsutbyte hittar lösningar tillsammans. I det utbytet utvecklas alla parter och blir
bättre, både kommunernas förmåga att svara upp mot behov och utmaningar och högskolans forsknings- och utbildningsmiljö.
Några exempel på den ömsesidiga nyttan för parterna som samverkar inom Kommunakademin Väst kan vara:





När vi i samverkan gör en systematisk behovsinventering leder det till att högskolan kan planera så att resurser och kompetenser som behövs för att
möta behoven finns på plats och vi kan göra gemensamma insatser för att påverka regeringen om att det behövs fler utbildningsplatser i regionen
Nyttan blir större och långsiktigheten bättre om kommunerna gör behovsinventeringen i samverkan med högskolan än om var och en gör det på
egen hand
En samverkanstruktur medför ett långsiktigt tryggande och bättre matchande av kompetensförsörjningsbehovet i delregionen
När vi i samverkan gör en systematisk behovsinventering innebär att vi gemensamt får syn på behoven av kompetensutveckling och tillsammans kan
arbeta för att ta fram rätt kompetensutvecklande insatser exempel på det ser ni i beskrivningen av arbetet med kursen Bygglovets svåra frågor lite
längre fram i texten

I dokumentet finner ni en sammanfattning av de aktiviteter som Kommunakademin Väst har genomfört under åren, värdet av de aktiviteterna är svårt att
mäta men kännetecknande för många av aktiviteterna är att de inte avslutas efter en insats utan att de återkommer på nytt och genererar fortsatt värde
och positiva effekter för både kommunerna och Högskolan Väst. Det finns till exempel idag arbetsintegrerade lärarutbildningar på flera lärarprogram,
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biblioteksnätverket har återkommande träffar där de lär av varandra och utvecklas tillsammans och ledarskapsutbildningen är återkommande och
genomförs på Campus Väst Lysekil.
När Kommunakademin Väst bildades var ett av de centrala målen att höja andelen invånare med eftergymnasial utbildning i kommunerna i Fyrbodal. Inom
Kommunakademin Väst bildade man då en arbetsgrupp bestående av personer från både kommuner och Högskolan Väst som tillsammans arbetade fram en
ansökan om projektmedel till Västra Götalandsregionen. Ansökan beviljades 6,9 miljoner för ett treårigt projekt som avslutas 2023. Genom att ansökan
arbetades fram tillsammans säkerställde man att projektets fokus gynnade både kommunerna och Högskolan Väst. Projektet genomför just nu aktiviteter
som syftar till att öka övergången till eftergymnasial utbildning och utifrån dessa aktiviteter kommer material att tas fram som innebär att kommunerna kan
arbeta vidare även efter att projektet är avslutat.
Ett annat projekt som också tydligt visar styrkan när vi arbetar tillsammans är projektet Bygglovets svåra frågor. Projektets syfte var att utveckla och
genomföra en kurs om mer komplexa frågor kring bygglov. Det råder stor brist på arbetskraft inom samhällsplanering i regionen och utgångspunkten var att
både Högskolan Väst och de deltagande kommunerna skulle förstärka sin juridiska kunskap om hur bygglov hanteras. Kursen togs fram i samarbete med
Sotenäs kommun och förslaget skickades därefter ut till fler kommuner där möjlighet fanns att komma med input och synpunkter. Kursen genomfördes i
seminarieform och deltagarna träffades både på Högskolan Väst och ute i kommuner. När kursdeltagarna utvärderade kursen var man väldigt nöjd med att
det fanns utrymme att påverka innehållet i kursen. Man uppskattade också kontakten man fick med kollegor från andra kommuner för att de efter kursen
har kunnat ställa frågor till varandra och hjälpas åt. Kursen kommer att genomföras på nytt så fort det är möjligt att träffas fysiskt igen. Under kursens gång
fick man ställa om till digitala träffar och det visade sig att det ömsesidiga utbytet blev något mindre vid de digitala träffarna och man har därför bestämt sig
för att avvakta med ny kursstart.
Kommunerna i Fyrbodal har ett antal gemensamma utmaningar. Man beskriver kompetensförsörjning som en av de viktigaste utmaningarna under de
kommande åren. Men också framtidens välfärd kombinerat med ekonomiska utmaningar och demografi identifieras som en utmaning som är gemensam för
alla kommunerna.
Högskolan Västs vision är att vara en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler. Idén om att man
tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider kunskap, kompetens och lärande och att det är i mötet mellan akademin, arbetsliv och omgivande
samhälle som det bäst skapas insikter, problemlösningar och utveckling som möter dagens och framtidens behov och utmaningar är vägledande för
Högskolan Västs verksamhet. Högskolan Västs främsta styrka är Arbetsintegrerat lärande, kunskap och utveckling som skapas i mötet mellan akademin och
omvärlden.
Samverkan som utgår från gemensamt identifierade behov är gynnsam för både kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst, tillsammans kan parterna
hjälpas åt att möta gemensamma utmaningar och stärka forskning och utveckling i regionen. Detta konstateras också av kommunerna som beskriver att det
finns tydliga kopplingar mellan de för kommunerna viktigaste utmaningarna och den inriktning på utbildning och forskning som är Högskolan Västs profil.
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Att samverkan är en nödvändighet för att lösa de utmaningar som samhället möter syns också i det stora antal samverkansarenor som finns, bland annat
samverkar Västerås och Eskilstuna tillsammans med Mälardalens Högskola, Region Sörmland och Region Västmanland inom ramen för en arena som de
kallar Samhällskontraktet. I Stockholm samverkar Stockholms Stad och Region Stockholm med Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och
Södertörns Högskola inom ramen för Open Lab Stockholm. I Skaraborg har man genomfört en förstudie där man har tittat på möjligheten att starta en
samverkansarena likt Kommunakademin Väst mellan Skaraborgs kommunalförbund/kommunerna i Skaraborg och Högskolan i Skövde. Kommunakademin
Väst är unik i att det är så många samverkande parter och många tittar på Kommunakademin Väst för inspiration i sitt eget samverkansarbete.

Syfte och mål
Kommunakademin Västs syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner
och Högskolan Väst samt samhället i stort. Arbetet kännetecknas av att det är behovsdrivet och samverkan kännetecknas av ömsesidighet, tillit och
samproduktion på lika villkor.
När Kommunakademin Väst grundades så sammanfattades arenans övergripande mål enligt nedan:


Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal



Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner



Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna



Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst



Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta



Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande



Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter



Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Målen sattes med utgångspunkt i de behov som framkom under arbetet med förstudien innan uppstarten av Kommunakademin Väst, dessa mål är
fortfarande de som styr verksamheten.

131

2018
Verksamhetsledare träffade under våren 2018 parternas olika ledningsgrupper och sammanställde därefter en analys av de identifierade behoven vilken
sedan låg till grund för verksamheten under hösten 2018, samt för verksamhetsplaneringen 2019.
Aktivitet
Flexibel utbildning: koncept
för akademisk
inspirationskurs
Flexibel utbildning:
etablerandet av nod för
nätbaserat
maskiningenjörsprogram
Utifrån behov identifierade
inom Kommunakademin
Väst tog Högskolan Väst
fram en arbetsintegrerad
lärarutbildning
Kartläggning av
kompetensbehov inom
lantmäteriteknik
Framtagande av
uppdragsutbildning i
ledarskap för chefer
Framtagande av förslag till
utbildningsinnehåll och
utkast till forskningsplan för
verksamhetsnära
kompetensutveckling av
undersköterskor

Antal deltagare
-

Antaldeltagande kommuner
-

Antal högskolepoäng
-

Notering
Kursen genomfördes inte på
grund av för långt intresse

-

Lysekil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orust, Lysekil, Sotenäs,
Strömstad, Munkedal,
Färgelanda och Bengtsfors
-

-

Kursen genomfördes första
gången 2019

-

Kostnaden för att köpa
utbildningen bedömdes för
hög, arbete för att hitta en
annan ekonomisk lösning
togs vidare i en arbetsgrupp

-
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Biblioteksnätverk för
undervisande bibliotekarier

-

-

-

Två träffa under året,
nätverket har därefter
fortsatt att träffas ett antal
gånger årligen

2019
Under 2018 fattades beslut om inrättande av ett ledningsråd som tillsammans med verksamhetsledare ansvarar för att verksamhetsplanen genomförs,
ledningsrådet hade sitt första möte i januari 2019. Ledningsrådet består av en representant från vardera kommunen samt enhet på högskolan.
Ledningsrådet hade under 2019 åtta möten.
Aktivitet
Konferens: ”Digitaliseringen i
skolan – möjligheter och
utmaningar”
Konferens: ”Digitalisering i
praktiken inom vård och
omsorg”
Seminarium: Sköra äldre

Antal deltagare
79 anmälda deltagare

Antal deltagande kommuner
-

Antal högskolepoäng
-

108 deltagare

-

-

-

-

-

Uppdragsutbildning ledarskap
för chefer: Ledarskap och
projektledning

16

Genomfördes på Campus
Lysekil

7,5

Notering
Genomfördes i
samverkan med
Högskolan Väst
Genomfördes i
samverkan med
Hälsoakademin Väst
Genomfördes
tillsammans med
Hälsoakademin Väst
Kursen har därefter
genomförts 2020 med 17
deltagare och kommer
att genomföras 2021
också med 17 deltagare,
förhoppningen är att den
under hösten skall kunna
genomföras på Campus
Lysekil)
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Uppdragsutbildning: Juridik
för socialt arbete,
handläggning och
dokumentation
Projektansökan till VGR: Ökad
högskoleövergång i Fyrbodal

19

-

15

-

Ansökan togs fram i en
arbetsgrupp bestående av
personer från Lysekil, DalsEd, Strömstad och flera av
Högskolan Västs avdelningar
och institutioner

-

Projektutlysning, sex projekt
beviljades medel
Projektansökan till VGR:
Lokalt tekniskt basår

Tre personer hoppade
tidigt av kursen. 16
personer fullföljde
kursen.
Projektet beviljades 6,9
miljoner kronor av VGR
och startade 2020

Projekten genomfördes
primärt under och
redovisades 2020
Ansökan beviljades ej
medel

Kommuner som valt att ingå
i projektet om det hade
beviljats medel: Bengtsfors,
Dals-Ed, Lysekil, Mellerud,
Munkedal, Sotenäs,
Uddevalla och Tanum

Framtagande av
kommunikationsstrategi och
plan

-

-

Frukostseminarier för
näringslivet

-

Tanum och Trollhättan

-

Nätbaserat
maskiningenjörsprogram

-

Lysekil

-

Arbetet genomfördes i en
arbetsgrupp med
representanter från både
Högskolan Väst,
Fyrbodals
kommunalförbund samt
kommunerna
Seminariet i Tanum
genomfördes men
seminariet i Trollhättan
ställdes in på grund av för
få anmälda
På grund av brist på
sökande från Lysekils
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kommun kunde ingen
nod startas i Lysekil

2020
Kommunakademin Väst saknade verksamhetsledare under perioden januari till maj 2020, detta och pandemin har påverkat aktiviteten inom arenan. I
gengäld har mycket fokus legat på att utveckla arenans arbetssätt för ett ökat fokus på ömsesidighet och samproduktion. Ett ytterligare fokus har varit att ta
fram indikatorer för att kunna mäta effekt och utfall av arenans arbete.
Ledningsrådet hade under 2020 sex möten.
Aktivitet
Projekt:
Kompetensutveckling för
kunskapsförsörjning inom
skola och utbildning

Projekt: Inter-professionellt
lärande (Kliniskt
Lärandecentrum på
Högskolan Väst)
Projekt: Samverkansprojekt
för utveckling av AIL inom
små och medelstora företag
(SME)

Antal deltagare
Enskilda intervjuer med 30
rektorer,
fokusgruppsintervjuer med
4 kuratorer,
fokusgruppsintervjuer med
18 lärare,
fokusgruppsintervjuer med
12 stödpersoner
90 ssk studenter och 69 usk
elever

Antal deltagande kommuner
Uddevalla och Sotenäs

Antal högskolepoäng
-

Notering

Trollhättan och Vänersborg
Elever från

-

Inter-professionellt lärande i
denna form kommer man
att fortsätta med på Kliniskt
Lärandecentrum

-

Deltagande organisationer:
Trollhättans Stad, Högskolan
Väst, City Trollhättan, ALMI,
E-handelsföreningen,
Studentkåren Högskolan
Väst och Miljöbron

-
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Projekt: Bygglovets svåra
frågor

15 startade
11 avslutade

Orust, Vänersborg, Tanum,
Dalsed, Färgelanda, Sotenäs,
Munkedal

3

Projekt: Utökad etablering
av arena för
erfarenhetsutbyte och
samproduktion gällande
utbildning och digitalisering

35–40 per aktivitet (fyra
nätverksträffar samt
deltagande på Framtidens
lärande 2019)

-

Projekt: Öka den generella
utbildningsnivån i Dalsland

-

Befintligt nätverk består av
Munkedal, Lysekil, Tanum,
Strömstad, Orust,
Färgelanda, Sotenäs och
Dals-Ed. Sex nya kommuner,
Trollhättan, Vänersborg,
Uddevalla, Bengtsfors, Åmål
och Mellerud, deltog i
projektets aktiviteter
Dals-Ed

Slutkonferens projekt

20

-

-

Konferens: ”Digitaliseringen
i skolan – möjligheter och
utmaningar”
Konferens: ”Digitalisering i
praktiken inom vård och
omsorg”

70 anmälda deltagare

-

-

-

-

-

-

Denna kurs kommer att
genomföras igen så snart
det är möjligt att träffas
fysiskt igen
Nätverket fortsätter att
genomföra aktiviteter

Projektet genomfördes ej på
grund av att den tilltänkta
projektledaren skulle avsluta
sin anställning samt på
grund av att utföraren av
projektet, eDIT, behövde
prioritera annat arbete
under året
Konferensen genomfördes
digitalt på grund av
pandemin
Genomfördes i samverkan
med Högskolan Väst
Konferensen ställdes in på
grund av pandemin
Konferensen skulle
genomförts i samverkan
med Hälsoakademin Väst
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Ansökan till KK-stiftelsen
tillsammans med
Hälsoakademin om medel
till ett projekt för insatser
för att motverka psykisk
ohälsa i pandemins spår
Framtagande av logotype

-

Ett par-tre kommuner har
visat intresse att delta om
projektet beviljades medel

-

Medel beviljades inte,
ansökan har omarbetats och
skickats in på nytt i en ny
utlysning

-

-

-

Nyhetsartiklar om aktiviteter
inom Kommunakademin
Väst
Projekt: Ökad
högskoleövergång

10 artiklar publicerades
under året, det totala
antalet visningar var 5556
-

-

-

En ny logotype för
Kommunakademin Väst togs
under vintern/våren 2020
fram
-

-

-

Projektet påbörjades under
våren, initialt med en
tonvikt på kartläggning och
inläsning. Två planerade
aktiviteter under hösten
ställdes in på grund av
pandemin.

2021
Verksamheten påverkas fortsatt av pandemin, men detta har dock inneburit att ett fokus har kunnat läggas på arbete med en effektivare organisering av
Kommunakademin Väst och förtydligat uppdrag för verksamheten. Planering för besök i kommunerna och på högskolans avdelningar pågår och skall
genomföras under hösten då förhoppningsvis restriktionerna har lättats.
Aktivitet

Antal deltagare

Antal deltagande kommuner

Antal högskolepoäng

Notering
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Konferens: ”Digitaliseringen
i skolan – möjligheter och
utmaningar”

-

-

-

Konferens: ”Digitalisering i
praktiken inom vård och
omsorg”

-

-

-

Webbsida och bilder
Kommunakademin Väst

-

-

-

Uppdaterad ansökan till KKstiftelsen tillsammans med
Hälsoakademin om medel
till ett projekt för insatser
för att motverka psykisk
ohälsa i pandemins spår
En forskningsansökan för
projekt som rör hållbart
arbetsliv för sjuksköterskor
har skickats till Forte,
Kommunakademin Väst
kommer att vara delaktig i
projektet om det beviljas
medel

-

Ett par-tre kommuner har
visat intresse att delta om
projektet beviljades medel

-

-

Även Vårdförbundet på
nationell nivå är
samverkanspart

-

Konferensen ställdes in på
grund av pandemin,
konferensen skulle
genomförts i samverkan
med Högskolan Väst.
Planering för konferensen
2022 påbörjas hösten 2021.
Konferensen ställdes in på
grund av pandemin,
konferensen skulle
genomförts i samverkan
med Hälsoakademin Väst.
Planering för konferensen
2022 påbörjas hösten 2021.
En egen webbsida för
Kommunakademin Väst tas
fram, i samband med det tas
även bilder fram

Ansökan beviljades ej
medel, men arbetet
fortsätter för att söka medel
hos andra finansiärer
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Kommunakademin Väst har
skrivit en avsiktsförklaring
för samverkan i ett projekt
om cybersäkerhet och
kommunal
riskhantering/riskbedömning
där ansökan har skickats in
till MSB
Samarbete mellan
kommuner och
studentkåren/InWest

-

-

Inget besked från MSB har
givits ännu kring om
ansökan har gått vidare i
processen

Sotenäs, Tanum (eventuellt
också Lysekil, Munkedal och
Strömstad)

-

Föredrag från kommunernas
olika förvaltningar om hur
det är att arbeta i en
kommun, samt vilka
möjligheter det finns till
exempelvis praktik,
examensarbeten och
studentmedarbetarskap
riktat till alla studenter men
med särskilt fokus på att nå
vissa program på Högskolan
Väst

Samverkan med
lärarprogrammen på
Högskolan Väst kring
införandet av övningsskolor
Samverkan mellan
loS/lärarprogrammen på
Högskolan Väst och Campus
Dalsland

-

-

-

-

Bengtsfors, Färgelanda,
Mellerud, Åmål, Dals-Ed
(och Årjäng)

-

Inledande samtal om
eventuella utbildningar på
Campus Dalsland, planerar
gemensamt möte med
kommunerna för att
diskutera deras behov i
relation till vad institutionen
skulle kunna erbjuda
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Kommundoktorand

-

Mellerud

-

Kommunakademin Väst
följer processen med
tillsättandet av en
kommundoktorand för att
om möjligt skapa vägar för
fler kommundoktorander

Ansökan till Vinnova om
medel för projekt om
forskning som följer
införandet av Framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM)
i kommuner (tillsammans
med Hälsoakademin)
Aktivitet inom projekt Ökad
högskoleövergång:
Samverkan om lärmiljöer på
ett lokalt campus i tiden,
Campus Dalsland.
Samverkan om kurstart
HögskoleVux H2022

-

Dals-Ed, Färgelanda,
Vänersborg och Bengtsfors

-

-

Bengtsfors, Färgelanda,
Mellerud, Åmål, Dals-Ed
(och Årjäng)

-

Aktivitet inom projekt Ökad
högskoleövergång: Vad ska
jag bli när jag blir stor?

-

Skola i Munkedal
Skola i Strömstad
Skola i Uddevalla

-

I samverkan med
Hälsokällan

Aktivitet inom projekt Ökad
högskoleövergång:
HögskoleVux

-

Strömstad

-

Aktivitet inom projekt Ökad
högskoleövergång:
Inventering och uppföljning
av högskolors och

-

-

-

I samverkan med
kommunala
vuxenutbildningen
Strömstad
I samverkan med Include
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universitets
utbildningsmässor
Aktivitet inom projekt Ökad
högskoleövergång:
Påverkansaktivitet
gymnasieskolor
Aktivitet inom projekt Ökad
högskoleövergång:
Utvecklingsarbete om lokalt
campus i Bohuslän
Aktivitet inom projekt Ökad
högskoleövergång:
Utvecklingsarbete Breddat
deltagande i
decentraliserade lärmiljöer
och på Högskolan Väst
Ansökan till Vinnova om
medel för ett projekt för
framtagande av ett
utbildningskoncept med
fokus på arbetsintegrerat
lärande samt följeforskning
för att studera hur den nya
kunskapen tillämpas i
praktiken.
Arenaträff UniLink

-

Två eller tre gymnasieskolor
i Fyrbodal, ej klart vilka
ännu.

I samverkan med
kommunikationsavdelningen
på Högskolan Väst

-

Sotenäs, Strömstad, Tanum,
Munkedal och Lysekil

-

Genomförs tillsammans med
verksamhetsledare för
Kommunakademin Väst

-

-

-

I samverkan med
avdelningen för bibliotek,
forskarstöd och
språkhandledning på
Högskolan Väst

1500

Trollhättan

-

-

-

-

Kursen kommer att ges som
en uppdragsutbildning för
anställda inom
äldreomsorgen i Trollhättan
oavsett om medel beviljas.
Ambitionen är att, om
medel beviljas, kunna ta
fram ett utbildningskoncept
som sedan kan användas i
andra kommuner.
UniLink är en ideell förening
som har som syfte att
utveckla och förnya
samverkan mellan akademin
och det omgivande
samhället.
Kommunakademin Väst är
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med i planeringen av
arenaträffen och kommer
även att delta i två av
programpunkterna.
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Ny organisering och förtydligat uppdrag för
Kommunakademin Väst
Bakgrund
Kommunakademin Väst är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst som i ömsesidighet
genom samverkan och samproduktion skall bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar
till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
Kommunakademin Väst styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare tillsammans med ledningsrådet. Under
vintern 2020 genomfördes en utvärdering av Kommunakademins verksamhet och organisering i styrgruppen, och under
hösten 2020 påbörjades ett arbete i kommunerna avseende Kommunakademin Västs uppdrag och finansiering. Detta arbete
presenterades för Kommunakademin Västs styrgrupp i februari 2021.
Kommunerna föreslår att Kommunakademin Västs uppdrag förtydligas, då det upplevs att det har blivit för brett och därmed
otydligt. Förslaget från kommunerna är att sätta fokus på den direkta nyttan för de samverkande parterna, det vill säga
kommunerna i Fyrbodal som organisationer och Högskolan Väst med sin profil arbetsintegrerat lärande.
Vidare konstaterar man att en förutsättning för att den förväntade nyttan skall nås är att ett engagemang skapas i kommunerna
och man föreslår därför en ny organisering av Kommunakademin Väst som är tydligare kopplat till det föreslagna
förtydligade uppdraget för Kommunakademin Väst. Förslaget är att tre tematiska beredningsgrupper inom områdena Vård
och omsorg, Lärande och Hållbart samhälle tillsätts. Beredningsgrupperna föreslås ledas av verksamhetsledare och bestå av
sex personer vardera, lika många från kommunerna och Högskolan Väst. De kommunala representanterna föreslås väljas av,
och återrapportera till, Fyrbodals chefsnätverk.

Nyttan med samverkan
Idag möter vi ett antal utmaningar som är svåra att lösa inom den egna organisationen. Det kan handla om stora
samhällsutmaningar men också om mindre utmaningar som är gemensamma för olika parter. För att möta dessa utmaningar
behöver vi samverka. Samverkan mellan olika parter sker ofta inom en samverkansarena. En samverkansarena kan definieras
som
en strukturerad och återkommande form av möten där akademin och externa aktörer träffas. De medverkande samlas
kring ett gemensamt intresse för en särskild fråga eller ämnesområde, ofta med olika synvinklar. Grundtanken med en
samverkansarena är att den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt och långsiktigt sätt. Den ger
utrymme och förutsättningar för att utveckla gemensamma samarbetsprojekt, andra tidsbegränsade initiativ och
långsiktiga relationer. Den erbjuder synlighet och kontaktytor för deltagarna och en tydlig ingång till akademin för
externa aktörer. En samverkansarena kan lyfta en forsknings- och utbildningsmiljö inom ett lärosäte och samtidigt
möta samhällets behov och utmaningar. Den bidrar till nya impulser och perspektiv, till förnyelse av eller ökad
samhällsrelevans av forskning. Arenan öppnar för kunskapsöverföring och gemensam problemlösning. Det bidrar till
att göra samhällsutmaningar till vetenskapligt intressanta frågeställningar.1
För Kommunakademin Väst är ömsesidighet och den gemensamma nyttan i fokus, arenan är vår gemensamma plats där vi
tillsammans stärker varandra. Det är det som gör Kommunakademin Väst så unik. Vi arbetar utifrån gemensamma
problemformuleringar, där vi genom kunskapsutbyte hittar lösningar tillsammans. I det utbytet utvecklas alla parter och blir
bättre, både kommunernas förmåga att svara upp mot behov och utmaningar och högskolans forsknings- och
utbildningsmiljö.
Kommunerna i Fyrbodal har ett antal gemensamma utmaningar, i underlaget som kommunerna har tagit fram beskrivs
kompetensförsörjning som en av de viktigaste utmaningarna under de kommande åren. Men också framtidens välfärd
kombinerat med ekonomiska utmaningar och demografi identifieras som en utmaning som är gemensam för alla

1

https://samsynwiki.su.se/wiki/Samverkansarena
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kommunerna. Utöver detta tillkommer sannolikt utmaningar som är gemensamma för några av kommunerna, och utmaningar
som enstaka kommuner brottas med.
Högskolan Västs vision är att vara en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den
tillgänglig för fler. Idén om att man tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider kunskap, kompetens och
lärande och att det är i mötet mellan akademin, arbetsliv och omgivande samhälle som det bäst skapas insikter,
problemlösningar och utveckling som möter dagens och framtidens behov och utmaningar är vägledande för Högskolan
Västs verksamhet. Högskolan Västs främsta styrka är Arbetsintegrerat lärande, kunskap och utveckling som skapas i mötet
mellan akademin och omvärlden.
Samverkan som utgår från gemensamt identifierade behov är gynnsam för både kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst,
tillsammans kan parterna hjälpas åt att möta gemensamma utmaningar och stärka forskning och utveckling i regionen. Detta
konstateras också i kommunernas underlag där man beskriver att det finns tydliga kopplingar mellan de för kommunerna
viktigaste utmaningarna och den inriktning på utbildning och forskning som är Högskolan Västs profil.

Kommunakademin Västs syfte
Kommunakademin Västs syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till
nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Samverkan kännetecknas av ömsesidighet, tillit
och samproduktion och sker med utgångspunkt i vetskapen om att samverkan är nödvändig för att vi gemensamt ska kunna ta
oss an framtida samhällsutmaningar.
När Kommunakademin Väst grundades så sammanfattades arenans övergripande mål och vision enligt nedan:









Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal
Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner
Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna
Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst
Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta
Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande
Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter
Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida
samhällsutmaningar

I det underlag som kommunerna har tagit fram föreslår man att Kommunakademin Västs uppdrag förtydligas där fokus bör
vara att initiera samverkan som leder till verksamhetsutveckling i kommunerna och därmed ges Högskolan Väst tillgång till
en större arena för utbildning och forskning. Kommunakademin Väst utgör enligt förslaget länken mellan de kommunala
organisationerna och högskolan, vilket ökar möjligheten för samverkan att stärkas med alla kommuner. Författarna till
underlaget från kommunerna gör bedömningen ”att en väl utvecklad samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och
Högskolan Väst ur flera aspekter och på många plan bidrar till att stärka attraktionskraften hos båda parterna. För
kommunerna handlar det inte minst om att öka möjligheterna att möta de identifierade utmaningarna avseende
kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling inom välfärdssektorn.”2
Kommunakademin Västs övergripande syftet och mål stämmer väl överens med det kommunerna kommer fram till i sitt
underlag, de stämmer också väl överens med det som framkommit under diskussionerna i styrgrupp och ledningsråd. De
övergripande målen föreslås därför ligga fast så länge inte parternas behov förändras.

Nuvarande organisering
Kommunakademin Väst styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare tillsammans med ledningsrådet. I
styrgruppen ingår Högskolan Västs prorektor samt ytterligare tre företrädare från högskolans ledning och fyra företrädare för
ledningen i kommunerna/kommunalförbundet. Verksamhetsledaren företräder verksamheten i styrgruppen.
I ledningsrådet har varje kommun respektive varje enhet från Högskolan Väst en medlem, denne medlem utses av
kommunchef/kommundirektör/prefekt/chef eller motsvarande. Medlemmarna i ledningsrådet har mandat att företräda hela
den egna organisationen och utgör en länk mellan den egna organisationen, den egna ledningsgruppen och

2
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Kommunakademin Västs styrgrupp. Ansvarsfördelningen mellan styrgrupp, verksamhetsledare och ledningsråd beskrivs i
arbetsordningen för Kommunakademin Väst.
Ledningsrådet har haft svårt att finna sina arbetsformer. Rollen för medlemmarna i ledningsrådet har varit oklar och under en
lång period bestod ledningsrådets möten primärt av rapportering som skulle bäras tillbaka till den egna organisationen. Från
hösten 2020 har mer fokus lagts på diskussion och workshops i ledningsrådet, detta med ambitionen att uppdraget skulle bli
tydligare och verksamheten mer förankrad i av ledningsrådet identifierade behov. Det finns trots detta fortsatt en otydlighet
som till viss mån förhindrar handlingskraftighet och effektivitet i verksamheten. Pandemin har också påverkat verksamheten
på ett negativt sätt, både genom att man har varit upptagen med att hantera pandemins effekter i den egna verksamheten och
genom att man inte har kunnat ses fysiskt under långa perioder.

Förslag till ny organisering
Precis som man kommer fram till i underlaget från kommunerna så finns det ett behov av en effektivare organisering av
Kommunakademin Väst. Det är svårt att bedriva verksamheten effektivt i en så stor gruppering som ledningsrådet utgör.
Även om ledningsrådet har möjlighet att utifrån identifierade behov tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper så har det visat
sig svårt att både identifiera behoven gemensamt och i att föreslå lämpliga personer till arbetsgrupper.
Det förslag som presenteras här är att Kommunakademin Väst fortsatt styrs av en styrgrupp och leds av en
verksamhetsledare. Verksamhetsledare leder i sin tur arbetet i tre temagrupper inom områdena Vård och omsorg, Lärande
och utbildning samt Samhällsplanering och samhällsbyggnad. Hållbarhet/hållbart samhälle, ledning/styrning och
digitalisering har relevans i alla tre temaområden och är därför övergripande för alla områden. Bedömningen är att denna
form av organisering leder till ökad effektivitet och ökat engagemang då grupperna kan besättas av personer som har specifik
kunskap inom de olika områdena. Temagrupperna föreslås ges möjligheten att adjungera studenter till gruppen och att
tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper.
Då temagrupperna kommer att bestå av färre personer finns ett behov av en länk till alla kommuner och avdelningar på
högskolan, både för att säkerställa förankring, delaktighet och spridning av aktiviteter. Detta behov föreslås mötas delvis
genom att Kommunakademin Väst årligen arrangerar ett forum där temagrupperna kan presentera pågående arbete och där
man också kan fånga upp behov som finns hos de samverkande parterna.

Process
I den föreslagna nya organiseringen av Kommunakademin Väst kommer det inte längre att finnas ett forum där alla
samverkande parter är representerade vilket innebär att vikten av kommunikation via webbsida och nyhetsbrev blir allt större.
För att säkerställa att alla samverkande parter känner delaktighet och nytta av Kommunakademin Väst är behovsinventering
och förankring hos samtliga parter viktig. Behovsinventeringen föreslås genomföras genom att verksamhetsledare besöker
parterna, genom omvärldsbevakning och på det årliga forumet. Tillsätts temagrupperna med personer som har kunskap och
engagemang inom de olika områdena har även de en god bild av behoven.
När behovsinventeringen är klar sammanställs och analyseras den av verksamhetsledare, en prioritering görs och förslag på
verksamhetsplan tas fram. Verksamhetsplanen skickas därefter på remiss till kommunernas och Högskolan Västs
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ledningsgrupper. När verksamhetsplanen är fastställd av styrgruppen tar temagrupperna fram aktivitetsplaner, genomför
aktiviteter och utvärderar dem.
Nedan ses en skiss av hur en sådan process skulle kunna se ut.

Planering för hösten 2021
Under hösten 2021 kommer verksamhetsledare att genomföra besök hos de samverkande parterna, både för att genomföra en
avtalsuppföljning och för att genomföra en behovsinventering. Denna typ av besök föreslås därefter vara återkommande varje
höst som ett led i verksamhetsplaneringen för kommande år. Utifrån de behov som framkommer under verksamhetsledarens
besök hos de samverkande parterna ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 fram, förslaget går därefter på remiss
till parternas ledningsgrupper. Verksamhetsplan och budget antas därefter av styrgruppen i december 2021.
Senast i december 2021 bör temagrupperna tillsättas för att de skall kunna påbörja sitt arbete under januari 2022.

Årshjul för Kommunakademin Väst
Under januari tar temagrupperna, utifrån verksamhetsplanen, fram aktivitetsplaner som i februari går till styrgruppen för
kännedom och input. I februari fastställs även verksamhetsberättelsen för föregående år. Under mars påbörjas planeringen av
det årliga forumet och i april skickas en inbjudan ut. På styrgruppsmötet i juni presenteras en delårsrapport över
verksamheten. I september genomförs det årliga forumet och processen med avtalsuppföljning och behovsinventering
påbörjas. I oktober avslutas arbetet med avtalsuppföljning och behovsinventering och utifrån inventeringen tas ett förslag till
verksamhetsplan och budget för fram för att sedan antas av styrgruppen i december.
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§ 138

Dnr 2021-000054

Namnsättning nya förskolan Brudås
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-24 § 97 att
”Förvaltningen får i uppdrag att se om det finns alternativa namn med
historisk anknytning till platsen och att säkerställa att inga förväxlingar
kan ske med redan namngivna platser i kommunen”. Munkedals
hembygdsförening har kontaktats och på Kungshöjdens förskola som
ligger i anslutning till den nya förskolan lär kung Amunds grav ligga,
därav namnen Kungshöjdens förskola. Munkedals Hembygdsförening har
gjort ytterligare efterforskningar tillsammans med en ortnamnsforskare
och möjligtvis kan Brudås härleda till någon som stått brud på åsen.
Förskolechef, personal har tillsammans med barnen enats om
Skogsbackens förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-06
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att den nya förskolan på Brudås ska heta
Skogsbackens förskola.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att den nya förskolan på Brudås ska heta
Skogsbackens förskola.

Sida
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Dnr: SBN 2021-000054

Handläggare:
Ulrika Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Namnsättning nya förskolan Brudås
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att den nya förskolan på Brudås ska heta
Skogsbackens förskola.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-24 § 97 att ”Förvaltningen får i
uppdrag att se om det finns alternativa namn med historisk anknytning till platsen
och att säkerställa att inga förväxlingar kan ske med redan namngivna platser i
kommunen”. Munkedals hembygdsförening har kontaktats och på Kungshöjdens
förskola som ligger i anslutning till den nya förskolan lär kung Amunds grav ligga,
därav namnen Kungshöjdens förskola. Munkedals Hembygdsförening har gjort
ytterligare efterforskningar tillsammans med en ortnamnsforskare och möjligtvis
kan Brudås härleda till någon som stått brud på åsen. Förskolechef, personal har
tillsammans med barnen enats om Skogsbackens förskola.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Barnkonventionen
Barnen har varit delaktiga till förslaget.

Inga ytterligare konsekvenser

Elisabeth Linderoth
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Fastighetschef för kännedom
Barn- och utbildningschef
Kommunstyrelsen för vidare handläggning
Registrator för vidare handläggning

Sida
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Dnr: KS 2021-000261

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Förhindra byggnation av vindkraft på skottfjället
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avskriva ärendet då uppdraget inte längre är
aktuellt.

Sammanfattning
Företaget Arise som under våren 2021 sökt tillstånd hos länsstyrelsen om att
etablera vindkraft på Skottfjället, har tagit tillbaka sin ansökan.
Det är därför inte aktuellt för kommunfullmäktige att använda det kommunala vetot
för att avstyrka byggnation av vindkraft på Skottfjället. Om företaget på nytt eller
om något annat företag vill etablera vindkraft i kommunen behöver de först påbörja
en ny tillståndsprocess där kommunen blir tillfrågad enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
16 kap. 4 § miljöbalken lyder: Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast
ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser om det avskrivs.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Akten
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Dnr 2021-000261

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD),
Förvaltningsrättens beslut om inhibition av
Kommunfullmäktiges beslut gällande vindkraftverk
Skottfjället
Sammanfattning av ärendet
Rolf Jacobsson (KD) inkom under kommunstyrelsens sammanträde
2021-11-15 med initiativärende med frågor kopplade till
Förvaltningsrättens beslut om inhibition av Kommunfullmäktiges beslut
om att stoppa vindkraftsetablering på skottfjället.
Förvaltningsrätten beslutade 2021-12-06 att upphäva
kommunfullmäktiges beslut om att stoppa vindkraftsetablering på
skottfjället då de tillkommit på olaga väg.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), Förvaltningsrättens beslut om
inhibition av Kommunfullmäktiges beslut gällande vindkraftverk
Skottfjället.
Yrkanden
Louise Skaarnes (SD)
Med anledning av förvaltningsrättens dom gällande vindkraften på
Skottfjället. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att bereda ett
ärende för kommunfullmäktige att använda det kommunala vetot som
avstyrker byggnation av vindkraft på Skottfjället.
Martin Svenberg Rödin (M), Christoffer Rungberg (M), Rolf Jacobsson
(KD):
Bifall till Louises Skaarnes (SD) yrkande
Göran Nyberg (L), Carina Thorstensson (C), Jenny Jansson (S):
Avslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Louise Skaarnes (SD) yrkande och
avslag finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Louises Skaarnes (SD)
yrkande.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande proposition:
Ja-röst: Louise Skaarnes (SD) yrkande
Nej-röst: Avslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt Louise Skaarnes (SD) yrkande
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Omröstningsresultat
Ledamöter
Göran Nyberg (L)
Pia Hässlebräcke (S)
Martin Svenberg Rödin (M)
Louise Skaarnes (SD)
Jan Petersson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)
Christoffer Rungberg (M)
ordförande
Resultat

Ja

Nej
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

5

0

Ja-röst: 6
Nej-röst:5
Avstod: 0
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning
att bereda ett ärende för kommunfullmäktige att använda det
kommunala vetot som avstyrker byggnation av vindkraft på Skottfjället.
Reservation/Protokollsanteckning
Reservation S-gruppen: Jenny Jansson (S), Rolf Berg (S), Pia
Hässlebräcke (S).
Reservation från Carina Thorstensson (C)
Reservation från Göran Nyberg (L)
10 minuter ajournering under ärendets behandling.
Beslutet skickas till
Kommundirektör för hantering
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Dnr: KS 2021-000213

Handläggare:
Pernilla Niklasson
HR-chef

Svar på initiativärende om vaccinering av personal
inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens information kring rutiner
och förebyggande åtgärder som säkerställer Välfärdsförvaltningens arbetssätt för
att förhindra smittspridning.

Sammanfattning
Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom och vi som arbetsgivare ska, inom ramen för
vårt arbetsmiljöansvar, vidta åtgärder för att hindra smittspridningen.
Riskbedömningar sker på arbetsplatserna och arbetsgivaren informerar,
uppmuntrar och underlättar för vaccination. Välfärdsförvaltningen arbetar med och
följer basala hygienrutiner och source control, allt i enlighet med VGR och
Vårdhygiens antagna riktlinjer för kommunal vård och omsorg.
Mot bakgrunden av det som presenterats i ärendet och att vaccinationsgraden av
vår personal är hög samt att arbetsgivaren i de fall det krävs kan förflytta
ovaccinerad personal, bedöms detta vara tillräckliga åtgärder i nuläget.
Arbetsgivaren följer härmed SKR: s rekommendationer, men följer även den
utvecklingen som sker i frågan kring vaccinationskrav för vårdpersonal och om
någon ny praxis kan komma utav detta.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Mot bakgrund av att kommunen har en hög grad av vaccinerad personal, bedöms
de ekonomiska konsekvenserna vara av ringa grad. Skulle verksamheten däremot
behöva förflytta ett större antal personal kontinuerligt skulle de ekonomiska
kostnaderna öka.
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör
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Beslutet expedieras till:
Kommundirektör för kännedom
Förvaltningschef välfärd för kännedom
Avdelningschefer vård och omsorg samt stöd för kännedom
HR-chef för kännedom
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Diarienummer: 2021-213
Datum: 2022-01-05

PM - Svar på initiativärende om
vaccinering av personal inom
äldreomsorgen

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-11 att ge förvaltningen i uppdrag att se
över möjligheten att skapa riktlinjer som reglerar hur Munkedals kommun kan
omorganisera för att säkerställa att samtliga medarbetare som arbetar med
biståndsbedömda insatser är vaccinerade mot Covid-19

Ärendet
Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom och vi som arbetsgivare ska, inom
ramen för vårt arbetsmiljöansvar, vidta åtgärder för att hindra
smittspridningen. SKR (Sveriges kommuner och regioner) påpekar att
arbetsmiljöansvaret gäller i förhållande till all personal, oavsett om den
enskilde arbetstagaren är vaccinerad eller inte. Det innebär att vi som
arbetsgivare ska fortsätta genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för
att förhindra smittspridningen. Exempel på sådana åtgärder är att påminna
om vikten av att hålla avstånd och att vara konsekvent i de fortsatta
hygienrutiner som finns på arbetsplatsen.

Vaccination
Parallellt med detta görs olika insatser för att öka vaccinationstäckningen på
arbetsplatserna. Till exempel genom att informera om fördelarna med att så
många som möjligt vaccinerar sig samt erbjuda möjlighet att vaccinera sig på
arbetstid. Vi har en hög grad av fullvaccinerad personal och bedömningen från
verksamheten är att majoriteten av personalen inom vård och omsorg är
fullvaccinerade och i en del verksamheter är samtlig personal vaccinerade
samt att samtliga vårdtagare har erbjudits och de flesta tagit en tredje dos.
Arbetsgivaren efterfrågar om personalen är vaccinerade då det är befogat
utifrån verksamhetsperspektiv att personalen är vaccinerad. Dock får

155

arbetsgivaren inte föra något register över vilka som är vaccinerade eller ej,
enligt GDPR.
Vi som arbetsgivare kan inte enligt grundlag tvinga någon att vaccinera sig,
men däremot kan vi som arbetsgivare under vissa förutsättningar behöva
göra förändringar i verksamheter för att förhindra smittspridning. Om kravet
på att personalen ska vara vaccinerad anses befogat kan arbetsgivaren, inom
ramen för sin arbetsledningsrätt, besluta om tillfällig placering eller
stadigvarande förflytta personal som inte uppfyller kravet på vaccination till
andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats.
I vilka delar av verksamheten och i vilka situationer ett beslut om krav på
vaccinerad personal kan anses befogat behöver bedömas i varje enskilt fall.
Vägledning saknas dock då detta är en ny oprövad situation där det saknas
tydlig praxis.
Bedömning av huruvida ett krav på vaccinerad personal kan anses befogat
eller ej kan falla ut olika i olika situationer då förutsättningarna varierar. Ett
krav på enbart vaccinerad personal för arbete på en vårdavdelning för
benmärgstransplanterade patienter som helt saknar immunförsvar är inte
jämförbar med ett motsvarande krav på personal som enbart har
vårdkontakter med patienter eller brukare som i hög grad själva är
fullvaccinerade.
Det är därför viktigt att bedömningarna avseende inom vilken typ av
verksamhet och i vilka situationer detta skulle anses befogat görs utifrån
förutsättningarna i varje enskilt fall och inte avser generella beslut som
omfattar stora personalgrupper med varierande förutsättningar. Det är vidare
angeläget att bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap och erfarenhet.

Rutiner
Välfärdsförvaltningen arbetar med och följer basala hygienrutiner och source
control, allt i enlighet med VGR och Vårdhygiens antagna riktlinjer för
kommunal vård och omsorg.

Basala hygienrutiner
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga
vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vård- och omsorgsarbete.
Basala hygienrutiner ska därför alltid tillämpas i alla vård- och
omvårdnadsnära situationer samt vårdrelaterat arbete och av all personal
oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Omvårdnadsnära situationer
innebär till exempel hjälp med personlig omvårdnad.
Source control
Innebär kontroll/begränsning av smitta från en eventuell infektionskälla (en
smittsam person). Munskydd (eventuellt visir) som source control används
alltså av personal i syfte att skydda patienter, omsorgstagare och kollegor
från droppar och stänk ifrån personalens luftvägar. All vårdpersonal använder
munskydd (kompletteras med visir vid nära omvårdnadsarbete) under hela
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arbetspasset och vid misstänkt eller konstaterad smitta används
andningsskydd.

Avslutning
När man följer de basala hygienrutinerna och ”source control”, dvs regionens
riktlinjer för skyddsutrustning, så ska risken för smitta vara liten.
Riskbedömningar sker på arbetsplatserna och arbetsgivaren informerar,
uppmuntrar och underlättar för vaccination,
Välfärdsförvaltningens verksamheter har inte haft någon smittad brukare
sedan i våras (då hade inte heller alla brukare fått 2 doser vaccin) och
därmed kan konstateras att basala hygienrutiner och skyddsutrustning har
fungerat hittills.
Mot bakgrunden av ovanstående och att vaccinationsgraden av vår personal
är hög samt att arbetsgivaren i de fall det krävs kan förflytta ovaccinerad
personal, bedöms detta vara tillräckliga åtgärder i nuläget. Arbetsgivaren
följer härmed SKR: s rekommendationer, men följer även den utvecklingen
som sker i frågan kring vaccinationskrav för vårdpersonal och om någon ny
praxis kan komma utav detta.

Pernilla Niklasson
HR-chef
HR-avdelningen
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Dnr: KS 2021-000274

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Anmälan av ordförandebeslut - Remissvar hälso- och
sjukvårdsavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Aktuellt beslut
Beslut togs 2021-12-20 av Christoffer Rungberg, ordförande kommunstyrelsen med
stöd av punkt 1.11 i delegationsordningen (KL 6 kap 39 §) – Beslut i ärenden som
nödvändigtvis måste avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde. Beslut
togs i ärende Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
i Västra Götaland. Remiss Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslutformulering
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring remiss Hälsooch sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser som skall skickas in senast
2021-12-31 via webbformulär till www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring remiss
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård som skall skickas in senast
2021-12-31 via webbformulär till www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.

Sammanfattning
Välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun har deltagit i förberedande möten i
Fyrbodal kring remissvaren, tagit del av GR:s (Göteborgsregionens) material och
lokalt gått igenom nuvarande avtal och stämt av innehåll och formuleringar mot det
nya förslaget. Välfärdsförvaltningens svar finns i bifogade dokument.
Välfärdsförvaltningen ser ett behov av att avtalet förtydligas kring ekonomi då mer
ansvar skjuts över till kommunerna.
Det kommunala ansvaret regleras av Kommunallagen (1991:900). Avtalet behöver
formas så att kommun och region tar sitt respektive ansvar utifrån lagstiftningen.
Avsteg från detta genom överskjutning av ansvar måste förtydligas hur ekonomisk
kompensation ska ske samt hur kompetensöverföring kan ske.
Mer ansvar för kommunerna blir en utmaning i att säkerställa kompetens och
bemanningsnivå. För medarbetare kan det innebära högre arbetsbelastning, men
också en högre kompetensutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-28.
Delegationsbeslut KS 2019-01-14 § 5.
Beslut VFN 2021-12-16 § 103.
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Tjänsteskrivelse 2021-11-26.
Missiv Remiss - Synpunkter på förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser och färdplan. Svar senast 2021-12-31.
Förslag till Remissvar för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser
Förslag till Remissvar för Färdplan, Länsgemensam strategi för god och nära vård
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
Remissversion Färdplan, Länsgemensam strategi för god och nära vård

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovanstående synpunkter kring ekonomi.

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Akten
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Munkedals
Kornmun
Diarienummer: KS 21-274
Datum: 2021-12-20

Beslut med stöd av kommunstyrelsens
delegationsord ni ng
2019-01-14 § 5
Ärende/nr i delegationsordningen: 1.11 - Besluta i ärenden som
nödvändigtvis måste avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde.

Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland.
Remiss Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård.
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Sammanträdesdatum

2021-12-16

Välfärdsnämnden

§

Dnr 2021-000128

103

Remiss-Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser i Västra Götaland.Remiss-Färdplan
Länsgemensam strategi för god och nära vård.
Sammanfattning av ärendet

Välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun har deltagit i förberedande
möten i Fyrbodal kring remissvaren, tagit del av GR:s
(Göteborgsregionens) material och lokalt gått igenom nuvarande avtal
och stämt av innehåll och formuleringar mot det nya förslaget.
Välfärdsförvaltningens svar finns i bifogade dokument.
Välfärdsförvaltningen ser ett behov av att avtalet förtydligas kring
ekonomi då mer ansvar skjuts över till kommunerna.
Det kommunala ansvaret regleras av Kommunallagen (1991 :900).
Avtalet behöver formas så att kommun och region tar sitt respektive
ansvar utifrån lagstiftningen. Avsteg från detta genom överskjutning av
ansvar måste förtydligas hur ekonomisk kompensation ska ske samt hur
kompetensöverföring kan ske.
Mer ansvar för kommunerna blir en utmaning i att säkerställa kompetens
och bemanningsnivå. För medarbetare kan det innebära högre
arbetsbelastning, men också en högre kompetensutveckling.
Beslutsunderlag

Tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 2021-11-27,
Missiv Inbjudan att lämna synpunkter på Hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser och Färdplan-Länsgemensam strategi för
god och nära vård,
Förslag till Remissvar på hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser,
Förslag till Remissvar på Färdplan, Länsgemensam strategi för god och
nära vård,
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser,
Remissversion Färdplan, Länsgemensam strategi för god och nära vård.
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring
remiss Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
som skall skickas in senast 2021-12-31 via webbformulär till
www. va rdsa mverkan .se/remisshosavtalet.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring
remiss Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård som skall
skickas in senast 2021-12-31 via webbformulär till
www. va rdsa mverka n. se/rem isshosavtalet.
Yrkanden

Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förslaget.
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Välfärdsnämnden

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna remissvaren enligt
förslaget och finner att välfärdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
ställa sig bakom framtagna svar.

Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring
remiss Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
som skall skickas in senast 2021-12-31 via webbformulär till
www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring
remiss Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård som skall
skickas in senast 2021-12-31 via webbformulär till
www. va rdsa mverkan. se/remisshosavtalet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Medicinskt ansvarig sjuksköterska för vidare befordran av remissvar
Förvaltningschef Välfärd
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Dnr: VFN 2021-000128

Handläggare:
Pia Settergren
Tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Remiss på Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser
Remiss på färdplan – länsgemensam strategi för god
och nära vård
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring remiss Hälsooch sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser som skall skickas in senast
2021-12-31 via webbformulär till www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar kring remiss
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård som skall skickas in senast
2021-12-31 via webbformulär till www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.

Sammanfattning
Välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun har deltagit i förberedande möten i
Fyrbodal kring remissvaren, tagit del av GR:s (Göteborgsregionens) material och
lokalt gått igenom nuvarande avtal och stämt av innehåll och formuleringar mot det
nya förslaget. Välfärdsförvaltningens svar finns i bifogade dokument.
Välfärdsförvaltningen ser ett behov av att avtalet förtydligas kring ekonomi då mer
ansvar skjuts över till kommunerna.
Det kommunala ansvaret regleras av Kommunallagen (1991:900). Avtalet behöver
formas så att kommun och region tar sitt respektive ansvar utifrån lagstiftningen.
Avsteg från detta genom överskjutning av ansvar måste förtydligas hur ekonomisk
kompensation ska ske samt hur kompetensöverföring kan ske.
Mer ansvar för kommunerna blir en utmaning i att säkerställa kompetens och
bemanningsnivå. För medarbetare kan det innebära högre arbetsbelastning, men
också en högre kompetensutveckling.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovanstående synpunkter kring ekonomi.
Barnkonventionen
Bedömning inte aktuell i nuläget.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef Välfärd
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Beslutet expedieras till:
Tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterska för inlämning av remissvar senast
2021-12-31
Förvaltningschef
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Missiv

Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och
tillhörande överenskommelser
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i
Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO)1 har Hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt
har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats.
Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta
fokus på personcentrerat förhållningssätt.

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser
I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser
mellan kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt
och tydligare visa hur Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är
kopplade till varandra.
De förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal
och att tillhörande överenskommelser är bilagor. Avtalet delas in i tre delar:
Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.
Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälsooch sjukvårdsansvar för.
Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter
som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom
samverkansansvar och ansvarsfördelning.
-

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i
Västra Götaland.
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner
hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra
Götalandsregionen och VästKom.
1
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-

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård.

Detta innebär att avtalsreglerade texter exempelvis avtalstid är lika i Hälsooch sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. Föreslagen avtalsstruktur
innebär att ett beslut tas av respektive huvudman. Beslutet omfattar Hälsooch sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Förslag till revideringar
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
•
•
•

Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4,5 år.
Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.
Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader.

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet
•
•
•
•
•
•
•

Utgångspunkten i det personcentrerade förhållningssättet är att bevara
självständigheten och att patienten är medskapare i sin vård.
Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning.
Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även
omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.
Förtydligat att Samordnad Individuell Plan är det dokument och verktyg
som används i samverkan,
Utvecklingsområden är flyttade till en bilaga till Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård.
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Del C: Överenskommelser
Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i
Västra Götaland

•

•
•

Överenskommelsen har ändrat namn från Ramavtal för läkarinsatser
inom kommunernas hälso- och sjukvård till Överenskommelse
Läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland.
Texten om läkarmedverkan i samverkan med kommunal hälso- och
sjukvård, oavsett läkarens organisatoriska tillhörighet är förtydligad.
Tydliggjort erbjudandet kring fast läkarkontakt.

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

Efter utvärdering kvarstår betalningsmodellen som den är utformad i
nuvarande överenskommelse.
Texten om betalningsmodellen anpassas till att omfatta både somatik och
psykiatri.

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt missbruk och beroende
•

•
•
•

Överenskommelsen har ändrat namn från Överenskommelse samverkan
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk av alkohol, droger och spel om pengar till Överenskommelse
Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt
missbruk och beroende.
Tydliggöranden i texten gällande ansvarsfördelning och gemensamma
ansvarsområden.
Större fokus på individen och dess behov.
Tyngdpunkt på SIP, gemensam planering och uppföljning.

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
•
•

Ingår inte i remissyttrandet eftersom överenskommelsen är nyare och har
inte reviderats utan har endast uppdaterats med länkar och hänvisningar.
N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den
enskilde fyller 24 år.

Framtida utvecklingsområden
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och
nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på
vardsamverkan.se.
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Nytt uppdrag från SRO: Primärvårdsuppdrag
En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och
regionen samt en revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och
sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I revideringen av det länsgemensamma Hälsooch sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har det tydliggjorts
ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag.
Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s
primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen
inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan
huvudmännen.
Resultatet från primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som
beräknas bli klar i november och skickas ut till respektive parter.
Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att påverka slutversionen
av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december
Lämna synpunkter senast 31 december 2021 via webbformulär som finns på
www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. Där finns också förslag på Hälsooch sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser att ladda, ner mer
information om hur du skickar in synpunkterna samt alla remissdokument.
Använd arbetsmallen
Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt
remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.
Ett svar per remissinstans
Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och
styrelser i Västra Götalandsregionen.

Datum:

Datum:

Johnny Magnusson, Ordförande SRO,
Ordförande Regionstyrelsen

Kent Lagrell, Vice ordförande SRO,
Ordförande Styrgrupp för social välfärd,
Göteborgsregionens kommunalförbund
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Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal
tillhörande överenskommelser
Den här arbetsmallen kan användas i insamlandet av synpunkter och ska alltså inte
skickas in som remissvar. När svaren ska skickas in ska de överföras till
webbformuläret som finns på webbsidan www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.
Detta för att du inte kan pausa ifyllandet i webbforumläret utan måste skicka in allt
vid ett och samma tillfälle.

Tänk på
•
•
•
•
•

Svara på remissen senast den 31 december 2021, därefter är formuläret
stängt.
Lämna synpunkterna via webbformuläret.
Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Vid frågor kontakta
Hälso- och sjukvårdsavtalet:
Helena Styrén, helena.styren@vgregion.se
Angela Olausson, angela.olausson@vastkom.se
Webbfrågor:
Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se
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Uppgiftslämnare
Varje remissinstans/kommun ska inkomma med ETT samlat svar i formuläret
nedan. *Obligatoriskt

Svarande remissinstans, ange kommunnamn alt.
Remissinstans i Västra Götalandsregionen*
Munkedal

1.

Kontaktperson
Ange en kontaktperson som är tillgänglig för att svara på eventuella frågor
under hanteringen av remissvaren.

2.

Namn, kontaktperson *

3.

E-post, kontaktperson *
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Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser
Lämna remisssvar på Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och
sjukvårdsavtalet här.
Tänk på
•
•
•

Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitten A.1-A.6
A.1 Inledning
A.2 Syfte
A.3 Värdegrund
A.4 Personcentrerat förhållningssätt
A.5 Samordnad individuell plan (SIP)
A.6 Bästa tillgängliga kunskap.
A1.
Det behöver framgå att avtalet syftar till att reglera ansvarsförhållandena mellan
parterna, därför att det lätt kan uppstå att ansvarig läkare styr vad som är bäst för
individen, utöver att stärka och främja samverkan.
A.3
Intentionen och ambitionen att hälso- och sjukvårdsavtalet ska bidra till att
patienter erbjuds en jämlik vård i Västra Götaland behöver tydligare betonas.
A5.
Det behöver tydligare framgå att utförande av kommunal hälso- och sjukvård ska
föregås av en SIP där ansvarsfördelning regleras.

Synpunkter på avsnitten A.7-A.10
A.7 Avtalsparter
A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad
A.9 Avtalstid
A.10 Ändringar och tillägg till avtalet
A.8 Avtalets konstruktion medför att det till sin utformning reglerar vård på
primärvårdsnivå. Det behöver förtydligas att kommunernas ansvar för hälso- och
sjukvård alltid är på primärvårdsnivå, och att regionens ansvar är både
primärvårdsnivå och specialistnivå. Det som inte tydliggörs i avtalet är framför allt
ansvarsfördelning mellan slutenvård och primärvård vilket är en brist. För att vara
fullt användbart behöver avtalet tydliggöra och definiera vårdnivåer,
ansvarsfördelning mellan vårdnivåer samt att avtalet formuleras så att det tydligt
framgår att slutenvården inkluderas.
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A.8 Det är av värde att tydliggöra begreppet primärvård och ändra till att det både
handlar om regionalt finansierad primärvård (vårdcentraler) och kommunalt
finansierad primärvård.
A.8 För att undvika olika tolkningar av begrepp och terminologi behöver
hänvisning ske till socialstyrelsens termbank.
A.9 Avtalskonstruktionen med 18 månaders uppsägningstid uppfattas som lång.
Rimligt vore 12 månaders uppsägningstid och att det är möjligt att säga upp avtalet
under hela avtalstiden. En avtalskonstruktion som försvårar uppsägning kan i sig
riskera minska avtalsföljsamhet, då ett av verktygen för att uppnå följsamhet görs
otillgängligt.
A.10 Tydliggör att förändrad lagstiftning, förordning eller annat styrande regelverk
t.ex SOSFS ska medföra revidering av avtalet för att säkerställa samstämmighet
mellan avtal och rådande regelverk.

Synpunkter på avsnittet A.11-A.15
A.11 Gemensam samverkansstruktur
A.12 Digitalisering och e-hälsa
A.13 Uppföljning
A.14 Avvikelser
A.15 Oenighet om tolkning av avtal
A.11 Vikten att alla vårdgivare medverkar aktivt i samverkan på alla nivåer
betonas. Förtydligande behövs att huvudmannen ansvarar för att följa upp att
uppdragstagare (t.ex privata utförare av primärvård) samverkar enligt avtal.
A.12 Gällande FVM efterfrågas ett förtydligande för vad som gäller för kommuner
som inte gått med i option 3.
A.13 Uppföljning och hur det ska ske och utifrån vilka parametrar behöver
tydliggöras. Utöver vem som ansvarar för uppföljning behöver det tydligt anges vad
som ska följas upp, utifrån vilka perspektiv uppföljning ska ske (t.ex utifrån
brukarperspektiv, närståendeperspektiv, ekonomiska perspektiv,
patientsäkerhetsperspektiv, avtalsföljsamhet) samt när det ska ske.
A.14 Avvikelsehanteringssystemet behöver vara anpassat till båda parternas behov
och ha funktionalitet som passar båda parter, med syfte att en jämlikhet mellan
parterna ska råda. För att stödja utvärdering av avtalets funktionalitet och
efterlevnad behöver avvikelsehanteringssystemet stödja och generera information
på system- och strukturnivå som kan bidra till systematiserad kunskap och ständigt
förbättringsarbete. Med nuvarande avvikelsehanteringsmodell försvåras
möjligheten att generera kunskap och dra slutsatser på systemnivå.
A.14 I avtalet behöver det framgå att avvikelser i samverkan och hantering av
desamma också har som syfte att samla kunskap om avtalsföljsamhet och behov av
förtydliganden i avtal för att denna information och kunskap ska användas vid
avtalsuppföljningen.
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Övergripande synpunkter och övrigt på Del A
Framför allt reglerar presenterat avtal ansvar på primärvårdsnivå. Vårdnivåerna
behöver tydliggöras om avtalet ska bli heltäckande.
Kommunerna har ansvar på primärvårdsnivå, inte specialistnivå.
Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso-och sjukvård på
primärvårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som
inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar.
Begränsningen av avtalets omfattning enligt HSL uppfattas inte som helt
konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus om vad
den gemensamma vården innefattar.

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Lämna remisssvar på Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet här.
Tänk på
•
•
•

Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitten B.1-B.3:
B.1 Lagstiftning
B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
B.3 Parternas ansvar
B.2 Ekonomiskt ansvar behöver förtydligas för t. ex. provtagningsmaterial och att
det ska bekostas av ordinatören. Socialstyrelsens termbank!
B.2 Tydliggör gemensamt ansvar. Förslagsvis används samma skrivning om fast
vårdkontakt i både avtal och färdplan. Tydliggör roll fast läkarkontakt på
primärvården, och att denne ska ingå i teamet kring patienten gemensamt med den
kommunala primärvården.
B.3 Olika tolkningar kan ske av formuleringar så som ”utan större svårigheter” och
”över tid”. Detta behöver definieras med fokus på patientens perspektiv.
B3. Insatser på dagtid under helg. Ska det uppfattas som en möjlighet eller ett krav
att kommunen ska tillhandahålla kommunal hälso- och sjukvård under denna
jämfört med tidigare avtal utökade tid? Om det är ett krav och ett ökat kommunalt
ansvar efterfrågas ekonomisk kompensation då det fordrar ökad bemanning och
beredskap, för att t.ex säkerställa bemanning dagtid under storhelg. Patienter på
permission med stora behov på helgen, denna vård kräver kompetens och resurser
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som inte idag står tillgängliga utan behöver i så fall tillskapas. Det behöver också
tydliggöras vilka som företräder parterna I denna fråga och mandat att ingå
överenskommelse.
B.3 Det behöver tydliggöras att kommunen bär ansvaret att göra bedömning att
insatsen kan utföras patientsäkert och med god kvalitet. Insatsen kan bara utföras
om kommunen fattat ett sådant beslut. Således bör det definieras vilken arbetsgång
som föranleder detta där vårdbegäran är ingången till det kommunala
ställningstagandet.
B.3 Regionen som part har ett ansvar även för sjukvård som utförs i hemmet, inte
enbart på dagtid och vardagar. Behov av förtydligande och reglering hur vi gör när
kommunerna utför hälso- och sjukvårdsinsatser som ingår i den regionala
primärvården (exempelvis ersättning, material, dokumentation). Samtidigt framgår
under avtalspunkt B.15 att tjänsteköp endast ska nyttjas undantagsvis. Är detta en
förskjutning och således en förväntan på att kommuner ska utföra annan
huvudmans ansvar utan ekonomisk kompensation? Ska det tillämpas som en
möjlighet att använda sig av i särskilda fall när så bedöms lämpligt, eller är det en
förväntan / krav om ett utökat kommunalt ansvar? Är sådan förskjutning I enlighet
med bestämmelser i kommunallagn reglerar kommunalt ansvar, kompetens och
befogenheter? Formuleringen I B.3 uppfttas som otydlig gällande vilken
patientgrupp som omfattas.
B.3 Förtydliga i text kriterierna för kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar och att
de gäller sammantaget, ej var för sig.
Bra! att texten trycker på patientens medverkan och ett personcentrerat
förhållningssätt.

Synpunkter på avsnitten B.4-B.9
B.4 Informationsöverföring, planering och SIP
B.5 Rehabilitering och habilitering
B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård
B.7 Vårdhygien
B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
B.9 Förvaring och transport av avliden
B.4 Tydliggör att ordinatören har utbildningsansvar och handledningsansvar för
komplexa patientärenden. Det måste framgå att detta ansvar är ett fortgående
ansvar där insatserna kan behöva ske löpande. Det är således inget ansvar som
tillgodoses genom ett enstaka utbildningstillfälle om behov av mer utbilding
föreligger för att kommunens verksamhetsföreträdare ska kunna ta ställning till att
insatsen kan utföras patientsäkert och med god kvalitet. Rutiner för
informationsöverföringen behöver definieras.
B.5 Förtydliga och definiera det kommunala ansvaret och vad är primärvårdsnivå
respektive specialistnivå inom rehabilitering och habilitering.
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B.5 Avtalet behöver tydliggöra att patienter som endast får rehabiliteringsinsatser i
kommunal hälso- och sjukvård ska få övriga behov tillgodosedda genom den
regionalt finansierade primärvården. Att en patient mottar kommunala
primärinsatser får ej hindra dennes vårdsökande hos vårdcentral.

Synpunkter på avsnitten B.10-B.14
B.10 Läkemedel
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i
vardagsmiljö
B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel
B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter
B.14 Oreglerade medicintekniska produkter
B.10 Under rubrik Akutläkemedelsförråd ska den sista meningen korrigeras då den
är felaktig. Kommunerna har inte kostnadsansvar för transporten av läkemedel till
förråden. Enligt Rutin för kommunala akutläkemedelsförråd, daterad 2020-11-16,
bekostas transport och leveranskostnader av VGR.
B.10 - B.14
En enhetlig struktur efterfrågas under denna del av avtalet, där det lämpligast
inrättas underrubriker.
B13 Undvik detaljer nya områden tillkommer efter hand, bör regleras på annat sätt.

Synpunkter på avsnitten B.15-B.16
B.15 Tjänsteköp
B.16 Gemensamma utvecklingsområden
B.15 Oklart vad som omfattas av tjänsteköp och när det är relevant. Förtydligande
av tillämpning behöver ske.
B.15 Det är viktigt att särskilja tjänsteköp i syfte att lösa enstaka uppkomna
särskilda situationer från att kommunalt regelmässigt utföra insatser som regionen
är skyldig att tillhandahålla genom att inrätta verksamhet och tillskapa och
bibehålla resurser för ändamålet. Både lagen om offentlig upphandling och
kommunallagen måste beaktas.

14.Övergripande synpunkter och övrigt för Del B
Hänvisning till länsgemensamma rutiner för samverkan med mobila team
efterfrågas och avtalet bör kompletteras med reglering kring samverkan mellan
regionala mobila team och kommunal hälso- och sjukvård då det kan uppfattas som
otydligt gällande ansvarsfördelning och vilken vård som ska ges av vilken
huvudman.
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Förtydligande av tillhandahållande av provtagningsmaterial behöver ske.
Kommunen har inte kostnadsansvar. Ett förtydligande om ansvarsfördelning kring
vad sjukhusen ska tillhandahålla och vad den regionalt finansierade primärvården
ska tillhandahålla behöver ske.
Förslaget innebär en förskjutning till att kommunerna i delar förväntas utföra
uppdrag som åligger regionens egentliga ansvar. Är detta förenligt med
kommunallagen 2 kap. 1 §, som reglerar den kommunala kompetensen?
För att komma ifrån tillämpningen där det beskrivs som att patienter är
”inskrivna” i kommunal hälso- och sjukvård är det viktigt att betona att patienter
som omfattas av insatser från den kommunala primärvården också har rätt att
själva söka vård vid t.ex vårdcentral.
Förtydliga att en SIP ska upprättas innan beslut om kommunal hemsjukvård.

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland
Lämna remisssvar på Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälsooch sjukvård i Västra Götaland här.
Tänk på
•
•
•

Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitt
4. Gemensamt ansvar
Samverkan sker mellan olika vårdnivåer - sjukhus, specialist och regionala
primärvårdsnivån och kommunal primärvård. Lokala överenskommelser för
läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård bör tas fram.
Det stämmer inte för alla kommuner kring att samverkansformer ska avtalas lokalt, bland
annat genom Närområdesplan eftersom det förekommer att verksamheterna i vissa fall
inte är delaktiga i samverkansformerna vad gäller Närområdesplan.

Synpunkter på avsnitt
5. Parternas ansvar
Ansvaret för huvudmannen att tillse adekvat läkarmedverkan i kommunal hälsooch sjukvård behöver tydliggöras. I nu presenterad text önskas förtydligande av hur
uppföljning sker, t.ex. föreslås att uppföljning sker utifrån de särskilda ansvar som
definieras, förslagsvis andel brytpunktssamtal, frekvens av tillhandahållande av
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medicinsk konsultation, andel patienter som erbjudits fast läkarkontakt. Viktigt att
säkerställa hur det ansvar som beskrivs i avtalet följs upp.
Tydliggör under läkarens patientansvar att denne tillsammans med övriga
funktioner runt patienten ingår som en del i det kommunala primärvårdsteamet.
Tydliggör det gemensamma uppföljningsansvaret där följsamhet till
närområdesplan ska säkerställa god samverkan. Huvudmännen ansvarar för
utförarnas avtalsföljsamhet, t.ex att upphandlade vårdcentraler och rehabilitering
samverkar enligt gällande samverkansstruktur.
Hänvisa till en gemensamt framarbetad schablon för att beräkna läkartid, dvs tid
för läkarmedverkan i kommunernas verksamhet. Det stöd som ges är mycket
varierande i sin omfattning och ett referensvärde vore till hjälp i lokala dialoger
kring detta ansvar.

Synpunkter på avsnitt
Uppföljning
Tydliggör att uppföljning ska ske både av patientansvar och särskilt ansvar, dvs
uppföljning ska ske både avseende generella samverkansåtgärder och patientnära
insatser.

Övergripande synpunkter och övrigt

Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård här.
Tänk på
•
•
•

Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitt
4. Gemensamt ansvar och samverkan
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Omgående är inte korrekt beskrivning eller ambition utifrån ett patientcentrerat
perspektiv, istället bör det formuleras att målet är att patienten så snart som möjligt
ska få rätt vård på rätt vårdnivå.

Synpunkter på avsnitt
5. Kommunens betalningsansvar
Förtydliga vad tillgänglig insats innebär. T.ex. då detta avsnitt nu också omfattar
psykiatrins verksamheter behövs ett förtydligande kring vad tillgänglig insats
innebär och hur det ska förstås i praktiken. Inom psykiatrin är långa väntetider för
behandling inte ovanliga. Vid otillgänglig öppenvård, där det vid planering i
samband med utskrivning istället erbjuds kompenserande insats i form av t.ex.
telefonuppföljning med sköterska som den psykiatriska öppenvårdsmottagningen
ämnar erbjuda patienten i avvaktan på erforderlig behandling, är det att tolka som
tillgänglig insats? När ska bedömd behövlig insats verkställas för att den ska räknas
som tillgänglig?

Synpunkter på avsnitt
6. Uppföljning

Övergripande synpunkter och övrigt

Del C, Överenskommelse Samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende
Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende här.
Tänk på
•
•

Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
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•

Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitt
5. Gemensamt ansvar och samverkan
I avsnittet framstår det som otydligt vilka parter som ska samverka. Varför göra
skillnad på psykisk och somatisk ohälsa/sjukvård och föra in sådant i
överenskommelsen som redan gäller i det övergripande avtalet? För hälso- och
sjukvårdsinsatser regleras redan i del B. I denna överenskommelse regleras
samverkan i övrigt.
Tydliggör regionens öppenvårdsansvar för psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
Tydliggör att den regionfinansierade primärvården har ett ansvar även för
psykiatriska insatser.

Synpunkter på avsnitt
6. Parternas ansvar
Benämn och jämställ somatisk och psykisk ohälsa på samma sätt begreppsmässigt,
märkligt att under punkt 6.2 om samsjuklighet formulera det som att
huvudmännen ska säkerställa behandling av missbruk och samtidig psykisk
sjukdom när intentionerna i övrigt är att ge insatser riktade mot ohälsa.
Mer samtida definitioner av missbruk bör anges i överenskommelsen.
Definitionen av narkotikamissbruk utifrån legala omständigheter är irrelevant
utifrån syftet att reglera ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen.
Förslagsvis bör överenskommelsen använda de begrepp och benämningar som
återges i den Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08), där begreppen skadligt bruk
och beroende används.
Avseende stycke om kommunens ansvar för medverkan vid ”läkemedelsassisterad
behandling vid opiatmissbruk”, är fel begrepp använt då det ska vara
”opioidberoende” enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt enligt
det nationella kunskapsstödet. Innehållsmässigt finns det i skrivningen risk för
olika tolkningar av innebörden ”att medverka”.
Kommunens verksamheter inom SOL och HSL sammanblandas i denna
formulering och det blir otydligt vad som avses med att medverka. Om avsikten är
att någon verksamhet vid kommunens socialtjänst ska medverka krävs det
samtycke från den enskilde och är inget som går att villkora för att denne ska få
tillgång till erforderlig läkemedelsassisterad behandling. Är avsikten att
kommunens hälso- och sjukvård ska medverka i behandlingen? I så fall träder
andra bestämmelser in om delegering att dela läkemedel och det regleras redan
inom andra skrivningar. Det bedöms vara olyckligt att peka ut en särskild
behandlingsform på detta sätt då det kan riskera ge upphov till oklara förväntningar
på samverkan och medverkan. Samverkan och ansvarsfördelning bör regleras
genom SIP även för patienter i behov av denna behandlingsform.

Synpunkter på avsnitt
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7. Uppföljning
Gemensam planering och kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet är ett
område som i hittillsvarande avtal varit svårt att tillämpa. Förtydliga i
överenskommelsen att uppföljning av följsamhet till ska ske både på individ och
systemnivå.

Övergripande synpunkter och övrigt
Man bör ta höjd för de förändringar som kan komma att ske med anledning av
samsjuklighetsutredningens förslag och befintliga tilläggsutredning. Det bör
skriftligt framgå att hänsyn kommer att tas till detta och att ny överenskommelse då
ska träffas om det krävs för att överenskommelsen ska vara samstämmig med
kommande förutsättningar.
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Remissförslag till Färdplan
Länsgemensam strategi för god och
nära vård
Den här arbetsmallen kan användas i insamlandet av synpunkter och ska
alltså inte skickas in som remissvar. Svaret skickas in via webbformuläret på
webbsidan www.vardsamverkan.se/remissfardplan. Detta för att du inte kan
pausa ifyllandet i webbforumläret utan måste skicka in allt vid ett och samma
tillfälle.

Tänk på
•
•
•
•
•

Svara på remissen senast den 31 december 2021, därefter är formuläret
stängt.
Lämna synpunkterna via webbformuläret.
Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Vid frågor kontakta
Hälso- och sjukvårdsavtalet:
Anne-Marie Svensson, anne-marie.v.svensson@vgregion.se
Jeanette Andersson, jeanette.andersson@vastkom.se
Webbfrågor:
Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se
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Uppgiftslämnare
Varje remissinstans/kommun ska inkomma med ETT samlat svar i formuläret
nedan. *Obligatoriskt

Svarande remissinstans, ange kommunnamn alt.
Remissinstans i Västra Götalandsregionen*
Munkedal

Kontaktperson
Ange en kontaktperson som är tillgänglig för att svara på eventuella frågor
under hanteringen av remissvaren.

Namn, kontaktperson *

E-post, kontaktperson *
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Remiss Färdplan Länsgemensam strategi för god
och nära vård
Lämna remisssvar på Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
här.
Tänk på
•
•
•

Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten
kan du lämna fälten tomma.
Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Målbild Västra Götaland

Prioriterade målgrupper

Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan
Stora utmaningar som kräver utökade ekonomiska resurser.

Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan
9.3.1 – Fast vårdkontakt – borde stå likadant i färdplanen och i HSLavtalet (Del B i B.2 näst sista stycket)
9.3.2 – Omsorgskontakt är det lika med kontaktperson?
Eller är det ett nytt begrepp?
9.3.4 – Patientkontrakt – Varför olika begrepp – förvirrande. Vårdplan/SIP? El
ler är detta ytterligare ett nytt begrepp
.
9.6 – Specialistteam - Hur tänker man med specialistteam – utgå från sjukhus?
Ska kommunerna utföra mer vård än idag behövs det en skatteväxling, resursfördel
ning, kompetens. Vilka team
ska finnas? Måste fungera i hela länet. Flytta ut specialistmottagningarna till primä
rvården? KOL, med- hjärt/kärl, ögon. Audinom verksamheten ut i PV?
10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik – Support ska
den/kan den vara gemensam i regionen/kommunerna?
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13. Uppföljning och analys – Behövs ett enklare och mer användarvänligt avvik
elsesystem. Medcontrol PRO som använd idag är det ett svårarbetat system i alla fal
l är det vår upplevelse i vår kommun, inte lätt att hantera behörigheter, skicka vidar
e, statistikunderlag, går inte att skicka med bilagor mm.

Övergripande synpunkter och övrigt
Många frågor återstår att lösa när det gäller ekonomi, juridik, ansvar, kompetens, re
sursfördelning, dokumentation, IT-stöd.
Olika
kultur- synsätt och arbetssätt i organisationer, Gränsdragning – när/var lappar vi ö
ver gränserna. Rätt bemanning I förhållande till äldre befolkning i kommun. Journa
lsystem – basnivå över gränserna.
Färdplanen är tydlig!
Verksamheterna på lokal nivå måste ges förutsättningar för att kunna utveckla nya
arbetssätt.
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REMISSVERSION
AVTAL

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

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

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

•

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

•

Del C, Överenskommelser

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.
Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och Västra
Götalandsregionen (VGR) har hälso- och sjukvårdsansvar för. Kompletta
avtalet består av del B tillsammans med del A.
Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna. Här finns de
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom
samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser
består av del C tillsammans med del A.
Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälsooch sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser
Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.
Vi utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp.

Inledning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.
Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår
som bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen
får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet
förändras över tid.
Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför
•

Vad är bäst för patienten?

•

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

•

Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

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

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

Värdegrund
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma
utmaningar.
Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...
-

ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.

-

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

-

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

Parternas gemensamma åtagande innebär att...
-

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

-

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

-

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

Samordnad Individuell Plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen
ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att
den upprättas.
I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer
för samordnad individuell plan (SIP). Initiativ till SIP kan även tas av den
enskilde eller närstående.

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

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

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

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

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

Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt
samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå,
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt
lokala samverkansgrupper.
Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård
Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam,
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen.
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Digitalisering och e-hälsa
Gemensamma IT- tjänster
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer.
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och
att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.
2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata
vårdgivare och länets 49 kommuner. Samverkan om FVM regleras i avtal.
Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa
processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i
samverkan.

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

Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
lärande i samverkan på alla nivåer.
Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Avvikelser i samverkan ska
ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete.
*LÄS MER
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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Oenighet om tolkning av avtal
Oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller
överenskommelser ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt
inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller
delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG)”*.
*LÄS MER
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF)
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Dessa texter
är av generell och allmän karaktär.

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

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

•

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

•

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

•

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

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

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård
av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och
sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för
läkare och övriga kompetenser.
All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet.
Ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning,
utvärdering och ekonomiskt ansvar ingår.
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Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens
som bäst kan tillgodose det behovet.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning.

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

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

•

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

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt
primärvård.

•

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

•

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

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

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

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

•

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

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser.

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:
•

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

•

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

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet,
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig
och medskapare till sin vård och behandling.
Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda den gemensamma
IT-tjänsten där informationsdelning sker.
Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. SIP är ett dokument och ett
verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes
pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.
*LÄS MER
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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B.5 Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet
med detta avtal.
Länsgemensamma överenskommelser, rutiner som beskriver samverkan och
ansvarsfördelning. (Länk så snart dessa är klara)

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats
kan utföras som egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan
kan utföra och ansvara för. I enlighet med lagar och föreskrifter ska
länsgemensamma riktlinjer ge stöd för tillämpningen*.
*LÄS MER
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

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

B.8 Asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd
Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. För dessa
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet om kommunens och VGR:s
verksamhetsföreträdare är överens om detta. Länsgemensam rutin är under
framtagande.

B.9 Förvaring och transport av avliden
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret
enligt HSL.
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I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden
samt regelverk då kommunens önskar köpa bårhusplats av VGR.
*LÄS MER
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna

B.10 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment
beslutas av VGR.
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för
läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala
akutläkemedelsförråden. Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av
läkemedel till förråden.

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

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö
Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt
hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.
Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.
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Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och
behandlingsmetoder.

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

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära
produkter
Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi,
spolvätskor och trakeostomi*).
*LÄS MER
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)
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B.14 Oreglerade medicintekniska produkter
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.
För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns ett avtal där det
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.15 Tjänsteköp
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår
dock hos huvudmannen.
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.
I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.16 Gemensamma utvecklingsområden
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med
revideringen överlämnas för omhändertagande i den gemensamma
färdplanen.
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård* ska stärka och
främja samverkan och samarbetet i omställningen till en god och nära vård.

*LÄS MER
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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Del C, Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård i Västra Götaland
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

•

säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.

•

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

•

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

•

Samverkansformer ska avtalas lokalt, bland annat genom
Närområdesplan.

Parternas ansvar
5.1 Regionens ansvar
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Läkarens patientansvar
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet
eller vårdnivå, ingår bland annat:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal.

•

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

Vårdcentralens särskilda ansvar
•

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

•

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

•

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

5.2 Kommunens ansvar
•

Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och
informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i
patientens hälsotillstånd.

•

Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.

•

Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.

•

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

•

Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal
hälso- och sjukvård.
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Uppföljning
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt
avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan* med bilaga vilket
är underlag till uppföljning av lokal samverkan.
*LÄS MER
Närområdesplan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

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

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

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

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

•

Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.

•

Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen.

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

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

Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.

•

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

•

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

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

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna
betalningsansvaret
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•

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

•

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

•

Genomsnittet summeras efter varje månad.

•

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

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

Uppföljning
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt
avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och
sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.
*LÄS MER
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra
Götaland (vardsamverkan.se)
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REMISSVERSION
ÖVERENSKOMMELSE

Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård

Avtal
 Överenskommelse
Riktlinje
Rutin
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Del C, Överenskommelse Samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunerna
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
och beroende.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

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

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

3.1 Samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning.

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

3.3 Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.
Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari
2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen.

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

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

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

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

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

•

Erbjuda stöd till närstående.

•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

•

Arbeta med suicidprevention.

•

I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt

•

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

•

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

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

5.2 Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för vård och stöd vid
missbruk och beroende är viktiga exempel på detta.
Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.
Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet.

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet,
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig
och medskapare till sin vård och behandling.
Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda det gemensamma
IT-stödet där informationsdelning sker.
Samordnad individuell plan, SIP, ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst, skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning. SIP är ett
dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av
den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till
förbättrad patientsäkerhet.
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Parternas ansvar
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och
den somatiska och psykiatriska specialistvården.
Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.

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

Regionens ansvar
•

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

•

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

•

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

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens
verksamheter.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens
skolsituation.

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

Regionens ansvar
•

Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

•

Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.

•

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

•

För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för
viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser
hen är i behov av.

•

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

•

Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.

Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och
verksamheter.

•

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

•

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

•

Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
Arbeta med återfallsprevention.

•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.

•

Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens
skolsituation.

•

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

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

•

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

Gemensamt ansvar
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende,
sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.
En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den
enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom
placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga
tyngre.
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Regionens respektive kommunens ansvar
Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin
helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.
Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har
dessutom ansvar för övriga sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB,
Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av
fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos
aktuell verksamhet inom sjukvården. Ansvaret för den enskildes
sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning
utifrån sitt uppdrag.
Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.

Gemensam planering
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning
tydliggörs.
I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
•

målsättning med placeringen och planerad placeringstid.

•

den enskildes behov och önskemål.

•

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

•

hur skola/sysselsättning tillgodoses.

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

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

•

hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.

•

fördelning av kostnader i kronor eller procent.

•

tidsperiod

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

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

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

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

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

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

Uppföljning av SIP och
överenskommelse om
kostnadsfördelning
genomförs regelbundet.

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.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Kommunens ansvar
•

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

•

Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.

•

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

•

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdslagen.

Uppföljning
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt
avvikelser.
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Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
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Del C, Överenskommelse Samverkan
om munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om
munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

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

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

Gemensamt ansvar
Parternas gemensamma åtagande innebär att
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•

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

•

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

•

gemensam uppföljning av överenskommelsen.

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

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Munhälsobedömning
•

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

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

•

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

Avvikelser
•

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

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

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa –
uppsökande och nödvändig tandvård
Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

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

•

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

*LÄS MER
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer
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•

Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det ITstöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all
administration gällande intyg om N-tandvård och
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

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

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

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

*LÄS MER
Samverkansavvikelse

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

Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.

•

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

•

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

•

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

•

Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.

•

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

•

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

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.
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Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att
uppfylla målet.
En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om Ntandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.
Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård.
Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och
omvårdnadspersonal.
Mått som kommer att följas upp är:
•

Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.

•

Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått
utbildning i allmän munhälsovård.

•

Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen
erbjuder.
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REMISSVERSION

STRATEGI
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.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och
öka tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och
nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och
kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.
Vi har i färdplanen valt att använda begreppet den enskilde; med det menar vi
individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.
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2 Begreppet god och nära vård
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.
Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. Den nära
vården har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och
sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård.
Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad
öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga
myndigheter blir del av den nära vården. Källa: SKR
Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och
proaktivt samt möter problemen uppströms.

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

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

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

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

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

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

7 Målbild Västra Götaland
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett
bra liv.
En god och nära vård (SKR:s målbild)
•

utgår från individuella förutsättningar och behov.

•

bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv.

•

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

Barn och unga

•

Äldre

•

Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och
beroende

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

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

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt,
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.
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9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande
insatser
Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället i
stort. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga
och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.
Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara
grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet
till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också viktigt för att hälsooch sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Arbetet behöver få en högre
prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den
kommunala vård och omsorgen.
Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan
•

social hållbarhet

•

stöd för individens egenvård

•

stöd till anhöriga/närstående

•

socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.
Respektive huvudman bör synliggöra de insatser som görs, gemensamma
aktiviteter för att öka tillgängligheten av hälsofrämjande insatser för
prioriterade målgrupper ska tas fram.

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

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

•

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

•

Personcentrerat bemötande

•

Digitalt bemötande

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

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

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

9.3.3 Samordnad individuell plan, SIP
Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för
samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och
planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha
möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och skola och elevhälsa ställs det stora krav på
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samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad
patientsäkerhet och tidsvinster.
Inom ramen för arbetet med den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska
den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt
fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.

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

9.4 Utveckla Personcentrerat arbetssätt
I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerat arbetsätt.
Inriktningen syftar till att se en person med unika behov, erfarenheter och
mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett
tillstånd eller en diagnos. Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i
samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och
omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde.
I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form
av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas
utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad
fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara
människa och i behov av vård och omsorg.
Stöd, vård och omsorgsinsatser innebär därför ett partnerskap mellan den
enskilde/anhöriga/närstående och professionella verksamhetsföreträdare och
utgångspunkten är den enskildes berättelse om sin sjukdom. Med den som
utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där båda parter är
delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och
uppföljning på kort och lång sikt. Delaktighet är en grundläggande aspekt i
personcentrerat arbetsätt och innebär bland annat att det finns utrymme för
den enskilde att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig
i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt
att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av
digitalisering
Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom ehälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och
resurseffektivitet.
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9.6 Utveckling av mobila vård/team över
organisationsgränser
Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård
samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en
mer god och nära vård.
Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från den enskildes
behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre
utnyttjande av gemensamma resurser samt minska behov av slutenvård.
Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus.

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

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

10.3 Kunskapsstyrning och
kompetensutveckling i samverkan
För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande
kompetensutveckling inom kommunal och regionalt finansierad primärvård.
Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt
struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd,
uppföljning och analys. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM) och digital teknik kommer att utveckla sättet som kunskap görs
tillgängligt och inhämtning av data för uppföljning.
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Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och analysera resultat som sedan
omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett
systematiskt sätt.
En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska
ingå i arbetet framöver.
Kunskaps- och beslutsstöd behöver vara integrerade i de system som används
i vårdens vardag. Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och
användarvänliga för att komma till nytta. Nya former för kunskapsutveckling
som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och
regionala riktlinjer.

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

10.5 Verksamhetsutveckling och
implementering
Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och
nära vård. Medarbetarens och patiens/brukare/elevens medverkan i
utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla
innovativa lösningar och nya arbetssätt.
För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att
implementeringen ska lyckas.
Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära
vård utifrån målgrupp och behov.
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och
styrning
Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och
omsorg. Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom
social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur
och faktiska beslut.
Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som
krävs.
Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

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

13 Uppföljning och analys
Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska förslag till
partsgemensam analys och uppföljning tas fram. Målsättningen att kunna
följa utvecklingen mot en god och nära vård.
Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.
Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i
samverkanssituationer. Ett gemensamt avvikelsesystem finns nu etablerad
(MedControl) och dessa analyser blir en viktig del av uppföljningen av
utvecklingen mot en god och nära vård.
Förslag till indikatorer och process för gemensam analys kompletteras under
2021
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1(1)

Dnr: KS 2021-000026

Handläggare:
Ulrika Karlsson
Anställd
Kommunstyrelsens förvaltning

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 201901-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-11-01 – 2021-12-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Akten
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1(2)

Datum

2021-11-01 – 2021-12-31

Kommunstyrelsens förvaltning

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2021-12-20

77107

I

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut KS 2019-01-14 § Christoffer Rungberg 2021-000274
5 - Remiss Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser i Västra
Götaland.

2021-12-02

76932

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rossberg
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
Andersson
till färdtjänst för perioden 2021-1101 -- 2021-11-30.

2021-11-26

76889

I

Ekonomiavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 5.2.1 b - Beslut om anmälan
till Addas ramavtal Yrkesskor 2020
har fattats.

Kristin Karlsson

2021-000272

2021-11-03

77069

I

Ylva Morén

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 5.2.8 - Beslut att förlänga
avtal avseende leverans av
programvara och tillhörande
tjänster, med Hypergene AB, har
fattats.

Kristin Karlsson

2021-000186
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Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2021-11-03

77062

I

Ylva Morén

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 3.2.8 - Beslut om att teckna
kontrakt med Nordea Finans
Sverige AB, efter förnyad
konkurrensutsättning på Adda's
ramavtal Finansiell fordonsleasing
2020.

Kristin Karlsson

2021-000199

2021-11-02

76750

I

Biståndshandläggare

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rossberg
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
Andersson
till färdtjänst för perioden 2021-1001 -- 2021-10-31.
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Dnr: KS 2021-000093

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Återremiss KF – Kommunalt väghållningsområde för
Munkedal – övertagande av statlig väg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan Munkedals
kommun och Trafikverket angående övertagande av väghållarskap.

Sammanfattning
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt område och
planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de vägar som länkar samman
tätorterna. Fördelarna med kommunalt väghållarskap är att man som väghållare får
rådighet över anläggningen och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer
utformning, omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid ställningstagande i
dessa ärende.
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga vägområden
och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals kommun. Vid övertagande
ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar,
murar, belysning m.m. för de gator och vägar som kommunen övertar inom det
nya väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar och
ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:
813.1
816
816.1
924, del av

Foss kyrka och stort bostadsområde
Huvudgatan i Munkedal
Gatan till stationen
Stale upp till skolan

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna och då
ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. Vägen ska ha ett
tillfredställande skick för allmänt användande för liknande vägar i liknande
områden. Detta innebär inte att Trafikverket utför rena standardhöjande åtgärder i
samband med överlämning av väghållningen utan att en syn genomförs där båda
parter medverkar och kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i
samband med Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen
har Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta.
När vägar och broar iståndsätts innebär det att:

Beläggning inte skall ha hål eller sprickor

Diken och trummor rensas

Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov

Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela.

Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och
överlämnas i sin helhet till kommuner
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På kommunstyrelsens sammanträde 20210614 beslutades att återremittera ärendet
för förhandling med Trafikverket om en annan sträckning. Beslut löd enligt nedan:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över konsekvenserna
från Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen från Kviström fram till
cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.
I dialog med Trafikverket framgår att de inte ser någon annan sträckning än den
från dem redan föreslagna sträckningen. Detta pga att det kommunala ansvaret bör
följa den sträcka som har centrumkaraktär och även ligger inom ett tätt bebyggt
område samt då försörjer invånarna med interna trafikrörelser.
Ärendet beskrev tidigare endast kostnader för den årliga driften för anläggningen
men har nu även kompletterats med kostnader för större underhållsinsatser.
Framtida underhållskostnader som tex underhållsasfaltering samt brounderhåll
tillkommer via särskilda äskanden för reinvestering via investeringsbudgeten.
Att underhållsasfaltera dessa gator kostar i dagsläget ca 120 kr/kvm och behöver
göras i olika intervaller beroende på trafikbelastning och för dessa gator pendlar det
intervallet mellan 10-40 år. Vid en underhållsasfaltering av totala sträckan ger det i
nuläget en kostnad om ca 5 mkr som i genomsnitt kan förväntas behöva utföras
var 20:e år.
Att underhålla de båda broarna med planerade broreparationer så som byte av
övergångskonstruktionen, kantbalkar, räcken och ev avvattningssystem är
sällanåtgärder som inträffar ungefär vart 40:e år. Kostnader för dessa åtgärder
uppskattas till totalt 10 mkr.
Återremiss kommunfullmäktige
På kommunfullmäktige 20211129 beslutades att återremittera ärandet enligt de tre
beslutssatserna nedan:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och ge kommunstyrelsen
uppdrag att utreda konsekvenserna av de olika förslagen som Trafikverket
föreslagit kostnadsmässigt både på kort och lång sikt.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen möjlighet att förhandla med
Trafikverket om eventuell borttagning av delar av Trafikverkets ursprungsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdrag att se över hur
trafiken till och från centralorten påverkas.
De förutsägbara kostnadskonsekvenserna på kort och lång sikt är sedan tidigare
redovisade kvarstår enligt tidigare ärende. Samtliga redovisade kostnader är
givetvis beroende av kommande index- och prisökningar. Utöver de förutsägbara
kostnaderna kan det uppstå ytterligare kostnader som är beroende av eventuella
händelser och därmed inte möjliga att beräkna. Exempel på sådana händelser kan
vara lokala sättningar, skadar pga olycka på väg, utveckling av vägområdet som
utbyggnad eller ombyggnad av övergångsställen, busshållplatser etc.
Trafikverket är återigen kontaktade ang förhandling av att minska antal vägar och
sträckningar att överta dock ger de oss ingen sådan möjlighet alls utan står fast vid
deras förslag till avtal i enlighet med tidigare motivering ovan.
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Om vägen överförs till kommunen påverkas inte trafiken mellan Munkeland och
Munkedals centrum alls. Trafiken påverkas endast om kommunen senare väljer att
genomföra den antagna detaljplanen Foss 10:1 – Tegelverkstomten.
Om den antagna detaljplanen ska genomföras enligt nuvarande beslut ska
Strömstadsvägen grävas bort på en sträcka om ca 160 m för att frigöra plats för
fem bildade fastigheter ämnade för bostadsbebyggelse. Efter detaljplanens
genomförande påverkas trafiken mellan Munkeland och Munkedal centrum genom
att endast Uddevallavägen är möjlig att välja och den sträckan blir då 230 m längre
än nuvarande sträcka via Strömstadsvägen. Boende i det befintliga bostadsområdet
på Ramsås påverkas inte alls av denna åtgärd vid resa in till Munkedal centrum
men får en längre stäcka via bil till Munkeland som då blir 795 m längre.
Situationen kommer förbli oförändrad för gång- och cykeltrafikanter i alla riktningar
men dock förändras för kollektivtrafiken då Strömstadsvägen idag trafikeras av
busslinjer. Även befintliga busshållplatsen Uddarne behöver i så fall flyttas. Om de
nya hållplatserna förläggs på Strömstadsvägen i liknande utförande uppgår en
sådan investering till ca 1 mkr vilket förutsätter att busslinjen i framtiden trafikerar
Uddevallavägen, Strömstadsvägen, Uddarne Industriväg samt Smedbergsvägen.
Samtliga dessa delar och konsekvenser är en del i den antagna detaljplan och dess
genomförande.
Om Strömstadsvägen inte övertas av kommunen så kommer detaljplanen för Foss
10:1 – Tegelverkstomten inte kunna genomföras och behöver därmed göras om där
hänsyn tas till att Strömstadsvägen ska vara kvar i sin helhet. Fyra obebyggda
fastigheter behöver utgå och en obebyggd fastighet behöver minskas ned i storlek
samt två bebyggda fastigheter behöver troligen minska i storlek. Utöver detta
behöver Tegelverkets nuvarande anslutningsväg få ett godkännande av
Trafikverket. Dessa är de nu kända konsekvenserna som måste tas hänsyn till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20211229
Beslut kommunfullmäktige 20211129
Beslut kommunstyrelsen daterat 20210614
Tjänsteskrivelse daterad 20210531
Avtalsförslag
Kartbilaga
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en utökad kostnad av årlig drift
för Munkedals kommun. Den årliga driften beräknas uppgå till 125 tkr per år och
kommer falla ut under år 2023.
Framtida underhållskostnader som underhållsasfaltering och brounderhåll
tillkommer via särskilda äskanden för reinvestering via investeringsbudgeten.
Vid en underhållsasfaltering av totala sträckan ger det i nuläget en kostnad om
ca 5 mkr som i genomsnitt kan förväntas behöva utföras var 20:e år.
Underhållsinsatser för de båda broarna inom sträckan för övertagande förväntas
belasta kommunen inom 40 år med ca 10 mkr med nuvarande prisbild.
Barnkonventionen
Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en positiv situation för barn då
det medför större möjlighet för barn att påverka trafiksituationen då besluten ang
trafik, dess miljö och utformning i framtiden tas av Munkedals kommun.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
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§ 105

Dnr 2021-000093

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt
område och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de
vägar som länkar samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt
väghållarskap är att man som väghållare får rådighet över anläggningen
och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer utformning,
omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid
ställningstagande i dessa ärende.
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga
vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals
kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt
väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de
gator och vägar som kommunen övertar inom det nya
väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar
och ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:
813.1
816
816.1
924, del av

Foss kyrka och stort bostadsområde
Huvudgatan i Munkedal
Gatan till stationen
Stale upp till skolan

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna
och då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över.
Vägen ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för
liknande vägar i liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket
utför rena standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av
väghållningen utan att en syn genomförs där båda parter medverkar och
kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med
Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen har
Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta.
När vägar och broar iståndsätts innebär det att:
Beläggning inte skall ha hål eller sprickor
Diken och trummor rensas
Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov
Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela.
Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och
överlämnas i sin helhet till kommuner
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Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-11-15 § 186
Tjänsteskrivelse daterad 20211101
Beslut kommunstyrelsen daterat 20210614
Tjänsteskrivelse daterad 20210531
Avtalsförslag
Kartbilaga
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av
väghållarskap.
Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.
Yrkande
Karl-Anders Andersson (C) Återremiss:
Fullmäktige ger KS i uppdrag att utreda konsekvenserna av de olika
förslagen som Trafikverket föreslagit kostnadsmässigt både på kort och
lång sikt.
Att KF ger KS möjlighet att förhandla med Trafikverket om eventuell
borttagning av delar av Trafikverkets ursprungsförslag.
Se över hur trafiken till och från centralorten påverkas.
Crister Börjesson (-), Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD), Fredrik
Olsson (KD), Heikki Klaavuniemi (SD), Regina Johansson (S), Malin
Svedjenäs (V), Ove Göransson (V), Martin Svenberg-Rödin (M):
Bifall till Karl-Anders Andersson (C) återremissyrkande
Regina Johansson (S) - återremissyrkande:
Se över hur trafiken till och från centralorten påverkas.
Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD), Malin Svedjenäs (V), Martin
Svenberg Rödin (M)
Bifall till Regina Johansson (S) återremissyrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Andersson (C)
återremissyrkande tillsammans med Regina Johansson (S)
återremissyrkande, som har samma formulering och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och ge
kommunstyrelsen uppdrag att utreda konsekvenserna av de olika
förslagen som Trafikverket föreslagit kostnadsmässigt både på kort och
lång sikt.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen möjlighet att
förhandla med Trafikverket om eventuell borttagning av delar av
Trafikverkets ursprungsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdrag att se
över hur trafiken till och från centralorten påverkas.
Protokollsanteckning
Ajournering under mötespunkt mellan 19:10-19:25
Expedieras
Kommunstyrelsen för hantering
Kommundirektör för hantering
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§ 126

Dnr 2021-000093

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt
område och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de
vägar som länkar samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt
väghållarskap är att man som väghållare får rådighet över anläggningen
och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer utformning,
omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid
ställningstagande i dessa ärende.
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga
vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals
kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt
väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de
gator och vägar som kommunen övertar inom det nya
väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar
och ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:
813.1
816
816.1
924, del av

Foss kyrka och stort bostadsområde
Huvudgatan i Munkedal
Gatan till stationen
Stale upp till skolan

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna
och då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över.
Vägen ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för
liknande vägar i liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket
utför rena standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av
väghållningen utan att en syn genomförs där båda parter medverkar och
kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med
Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen har
Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta.
När vägar och broar iståndsätts innebär det att:
Beläggning inte skall ha hål eller sprickor
Diken och trummor rensas
Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov
Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela.
Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och
överlämnas i sin helhet till kommuner
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till nytt kommunalt väghållningsområde
Avtal
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Forts § 126
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan
Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av
väghållarskap.
Yrkanden
Rolf Jacobsson (KD): Avslag.
Carina Thorstensson (C): Återremiss för att se över konsekvenserna från
Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen från Kviström fram till
cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.
Göran Nyberg (L), Christoffer Rungberg (M) och Mathias Johansson (SD),
Liza Kettil (S): Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande om
återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över
konsekvenserna från Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen
från Kviström fram till cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.
Protokollsanteckning
Jan Hognert (M) lämnar mötet mellan kl. 15.20-15.45 och Liza Kettil (S)
går in som ordförande under tiden.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen, för vidare handläggning.
Kommundirektören, för kännedom.

Sida
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1(2)

Dnr: KS 2021-000093

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal övertagande av statlig väg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan Munkedals
kommun och Trafikverket angående övertagande av väghållarskap.

Sammanfattning
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt område och
planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de vägar som länkar samman
tätorterna. Fördelarna med kommunalt väghållarskap är att man som väghållare får
rådighet över anläggningen och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer
utformning, omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid ställningstagande i
dessa ärende.
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga vägområden
och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals kommun. Vid övertagande
ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar,
murar, belysning m.m. för de gator och vägar som kommunen övertar inom det
nya väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar och
ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:
813.1
816
816.1
924, del av

Foss kyrka och stort bostadsområde
Huvudgatan i Munkedal
Gatan till stationen
Stale upp till skolan

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna och då
ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. Vägen ska ha ett
tillfredställande skick för allmänt användande för liknande vägar i liknande
områden. Detta innebär inte att Trafikverket utför rena standardhöjande åtgärder i
samband med överlämning av väghållningen utan att en syn genomförs där båda
parter medverkar och kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i
samband med Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen
har Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta.
När vägar och broar iståndsätts innebär det att:

Beläggning inte skall ha hål eller sprickor

Diken och trummor rensas

Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov

Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela.

Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och
överlämnas i sin helhet till kommuner
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20210531
Avtalsförslag
Kartbilaga

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en utökad kostnad av årlig drift
för Munkedals kommun. Den årliga driften beräknas uppgå till 125 tkr per år och
kommer falla ut under år 2023. Framtida underhållskostnader som tex
underhållsasfaltering tillkommer via särskilda äskanden för reinvestering via
investeringsbudgeten.
Barnkonventionen
Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en positiv situation för barn då
det medför större möjlighet för barn att påverka trafiksituationen då besluten ang
trafik, dess miljö och utformning tas av Munkedals kommun.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för vidare hantering
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Munkedals kommun

Kopia till:

455 80 Munkedal

Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för
Munkedals kommun, Västra Götalands län
Munkedals kommun är en expansiv kommun med exploatering runt om i kommunen. Vid exploateringen i
centrala Munkedal har detaljplanen lagt 4-5 tomter på allmän väg – vägrätt. Kommunen har ett strategiskt läge
vid väg E6 med bra möjligheter för boende, arbete och pendling in och ut till/från kommunen. Trafikverket
arbetar med att få rätt väghållning för landets vägar och då föreslår Trafikverket Region Väst i dialog med
kommunen detta förslag genom att skapa ett helt nytt kommunalt väghållningsområde för Munkedals kommun
där Munkedal blir centralort. Munkedals kommun är ej egna väghållare enligt väglagen sedan tidigare. Förslag till
skapande av kommunalt väghållningsområde i Munkedals kommun, bilaga 1.


Beslut att utse en kommun till väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) 2 kap 2 § (Vägförordningen
2012:707) fattas av Regeringen efter beredning av Juridik och Planprövning, Trafikverket.



Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan
att Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har godkänt avtalet.



Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallat
Trafikverket och Munkedal kommun (org. nr 212000-1330), nedan kallat Kommunen, har följande avtal
träffats.

Avtalets omfattning
I avtalet regleras


Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunen framgår av karta bilaga 1 mellan Trafikverket och
Kommunen.



Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret för vägarna i Kommunen är den dag
Regeringens beslut erhåller laga kraft.

Trafikverkets åtagande
Trafikverket iståndsätter vägarna inför övergången och då ses beläggning (inga hål eller sprickor), diken och
trummor rensas och andra väganordningar ses över. Vägen skall ha ett tillfredställande skick för allmän
samfärdsel för liknande vägar i liknande områden, det innebär att Trafikverket ej utför standardhöjande åtgärder
vid överlämning av väghållningen.
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Kommunens åtagande
Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för:






Väg 813.1 till Foss kyrka, kallad Fossvägen, belagd, ca 400 m, ca 5,5* m bred, BK 1
Väg 816 mellan väg 832 (Uddevalla vägen) i söder vid Kvistrum och väg 832 i norr vid Munkeland, kallad
Kviströmsvägen/Strömstadsvägen, belagd, ca 3000 m, ca 7* m bred, BK 1
Väg 816.1 från cirkulation vid väg 816 till Östra Jonsängsvägen (förbi järnvägsstationen), kallad
Stationsvägen, belagd, ca 200 m, ca 7,5* m bred, BK 1
Väg 924 mellan väg 816 vid Kvistrum till korsning väg 928 vid Bruksskolan, kallad Stalevägen, belagd, ca
2600 m, ca 6* m bred, BK 1

Övertagandet omfattar vägar inom tätorten Munkedal om ca 6,2 km genom att skapa ett nytt
väghållningsområde för Kommunen, vilket framgår av bilaga 1.

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift
och underhåll samt förbättring
Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunens tätort, jämte karta bilaga 1 kommer att översändas till
kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet sänds till Länsstyrelsen i
Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det till Trafikverkets Juridik och Planprövning där de bereder
ärendet varefter det sänds till Regeringen för beslut.
Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar och belysning,
för de gator och vägar som kommunen övertar inom det nya väghållningsområdet.
Skapandet av kommunens väghållningsområde medför att vägområde och de vägar som nu är aktuella övergår till
Munkedals kommun när Regeringens beslut om nytt väghållningsområde och förändrad väghållning får laga kraft.

Ansvarsbegränsning
Munkedals kommun övertar helt ansvaret för de aktuella vägarna inklusive dess väganordningar i tätorten och
kan inte rikta ytterligare krav mot Trafikverket under förutsättning att:


Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av kommunfullmäktige i
Munkedals kommun.



Beslut om nytt kommunalt väghållningsområde från Regeringen med förändrad väghållning får laga kraft.

Ikraftträdande
För åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om nytt väghållningsområde med
ändrad väghållning får laga kraft ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket.

*vänligen observera att vägbredd kan variera på olika sträckor längs vägar

266

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Munkedals kommun.

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade.

Göteborg 2021-

Munkedal 2021-

__________________________

___________________________

För Trafikverket Region Väst

För Munkedals Kommun

Jörgen Einarsson

Den som skriver på avtal om infrastruktur

Regional Direktör

Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga

1, Översikt Munkedal kommun och dess förslag till nya väghållningsområd

ArcGIS Web Map



Datum: 2021-01-20

Skala (A3): 1:30 236

0

0,2

0,4

0,6

0,8

© La ntm ät erie t, Geo da tasa mv erkan

1

km

Förslag om nytt kommunalt väghållningsområde för Munkedal med vägarna 813.1, 816, 816.1, 924 del av på kartan markerade
med blåa prickar. Väghållningsmordet med svart linje runt om Munkedal. Västra Götalands Län
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-04
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1(2)

Dnr: KS 2021-000237

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Överföringsledning Tungenäset, begäran om utökad
budget
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet
Överföringsledning Tungenäset till 46,1 miljoner kr.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten 2022 med 9,6 miljoner
kr för projektet överföringsledning Tungenäset.

Sammanfattning
Munkedals vatten AB har inkommit med en begäran om utökning av sin
investeringsplan för projektet som gäller överföringsledningen Tungenäset.
Överföringsledningen Faleby – Gårvik byggs för att försörja Bergsvik och Gårvik
med kommunalt VA. Byggnation av en överföringsledning antogs av KF 08-06-2016
§39. I beslutet skulle överföringsledningen vara helt skattefinansierad. Det innebär
att kommunen finansierar investeringens kapitalkostnader.
Under 2021 har entreprenören tagit fram en uppdaterad arbetsberedning för de
återstående etapperna. Kostnadsberäkningarna visar på en ökning med ca: 18 mkr.
Ursprungskalkylen för överföringsledningen var på 28 mkr. Total kostnad för
projektet uppgår således till 46,1 mnkr. De nya beräkningarna innebär en utökning
av investeringsanslaget för 2022 med 9,6 mnkr.
Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer totala budgeten för projektet
till 46,1 mnkr samt att utöka budgeten för 2022 med 9,6 mnkr.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utökningen innebär ökade kapitalkostnader med knappt 200 tkr 2022 om
utökningen på 9,6 mnkr aktiveras fullt ut. Finansiering av de ökade kostnaderna
bedöms kunna ske inom befintlig budget för kapitalkostnader. Kommande år
hanteras projektets ökade kapitalkostnader i ordinarie budgetarbete.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Munkedals Vatten AB, För kännedom
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Västvatten AB, För kännedom
Bertil Andersson, Ekonomiavdelningen, för handläggning
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Protokoll nr 6 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB
Tisdag 7 december 2021, kl 09.00-17.00
Bohusgården, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Christer Börjesson (-), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Linda Wighed (M)
Henrik Palm (M)
Terje Skaarnes (SD)
Nils Karlsson (S)
Leif Svensson (C)
Närvarande suppleanter:
Anders Persson (SD)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Närvarande tjänstemän:
Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör

§1

Mötet öppnas av Christer Börjesson

§2

Upprop förrättas

§3

Dagordningen godkänns

§4

Protokollet justeras av Linda Wighed

§5

Föregående protokoll godkänns

§6

Gemensam information
- Styrelsemöten 2022
- Vår värdegrund
- Taxearbetet

§7

-

Fördjupningsinformation
El & Automation

Visma Addo ID-nummer : f766e2f1-5f51-4c37-84a3-ff99c353bfbc

Tid:
Plats:
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§8

Beslut – Affärsplan
Beslutsunderlag
Affärsplan, Dnr 2017/276
Styrelsen beslutar

§9

Beslut – Slutrapportering av måluppföljning 2019-2021
Beslutsunderlag
Slutlig uppföljning av målen för 2019-2021, Dnr 2017/276
Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapportering av måluppföljning 2019-2021.

§ 10

Beslut – Skjuta upp utredning för Munkedals avloppsreningsverk
Styrelsen beslutar
att utredningen för att utöka kapaciteten på Munkedals ARV skjuts upp två
år under förutsättning att den utökade befolkningsmängden och
inkopplingen har följt befolkningsprognosen.

§ 11

Beslut – Överföringsledning Tungenäset,
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Överföringsledning Tungenäset, Dnr 2017/091
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en
budget om 46,1 mkr för projekt Överföringsledning Tungenäset.
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att
utöka 2022 års investeringsbudget med 9,6 mkr.
att uppdra åt VD med ekonomichef som ersättare att under år 2022 för
företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda
period, med totalt 26,6 mkr.

Visma Addo ID-nummer : f766e2f1-5f51-4c37-84a3-ff99c353bfbc

att anta Affärsplan.
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-

§ 13

-

VD informerar
Ingen information

-

Övriga frågor
Styrelsemötenas upplägg

§ 14

§ 15

Information
Fisketorp
Nivå Kärnsjön
Konsekvenser gällande naturskyddsområden
Anläggningsavgift utanför kommunalt verksamhetsområde
• Ordförande samt vice ordförande informerar KSO, Christoffer
Rungberg samt oppositionsråd, Lisa Kettil om att detta ärende
kommer att komma som beslut vid kommande styrelsemöte.

Mötet avslutas

Digital signering

Digital signering

__________________________
Christer Börjesson (ordförande)

__________________________
Linda Wighed (justerare)

Digital signering

___________________________
Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : f766e2f1-5f51-4c37-84a3-ff99c353bfbc

§ 12
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Anna Madelene Ahl

Serienummer: SJSw8mLFvEmVzDoxATDmHQ

LINDA WIGHED
MVAB

2021-12-09 07:30

2021-12-09 08:58

Serienummer: EFW+WqVQj/G3cQC2NTsVaQ

CHRISTER BÖRJESSON
MVAB/VVAB
2021-12-09 17:46

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo ID-nummer : f766e2f1-5f51-4c37-84a3-ff99c353bfbc

Serienummer: 8sjzN+voVA+fgoyW9i5REg
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-12-08 18:55 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-08 18:55 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-08 18:55 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-08 18:55 En avisering har skickats till Christer Börjesson
2021-12-08 18:55 En avisering har skickats till Linda Wighed
2021-12-08 18:55 En avisering har skickats till Madelene Ahl
2021-12-09 07:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Madelene Ahl
2021-12-09 07:30 Anna Madelene Ahl har signerat dokumentet 2021-12-07. Protokoll nr 6. Styrelsemöte Munkedal Vatten AB.pdf via
BankID Sverige (Unikt ID: 8sjzN+voVA+fgoyW9i5REg)
2021-12-09 07:30 Alla dokument har undertecknats av Madelene Ahl
2021-12-09 08:57 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Linda Wighed
2021-12-09 08:58 LINDA WIGHED har signerat dokumentet 2021-12-07. Protokoll nr 6. Styrelsemöte Munkedal Vatten AB.pdf via
BankID Sverige (Unikt ID: SJSw8mLFvEmVzDoxATDmHQ)
2021-12-09 08:58 Alla dokument har undertecknats av Linda Wighed
2021-12-09 17:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christer Börjesson
2021-12-09 17:46 CHRISTER BÖRJESSON har signerat dokumentet 2021-12-07. Protokoll nr 6. Styrelsemöte Munkedal Vatten AB.pdf
via BankID Sverige (Unikt ID: EFW+WqVQj/G3cQC2NTsVaQ)
2021-12-09 17:46 Alla dokument har undertecknats av Christer Börjesson

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : f766e2f1-5f51-4c37-84a3-ff99c353bfbc

Detta dokument
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Handläggare:
Ellinor Johansson
0522-63 88 51
ellinor.johansson@vastvatten.se

Munkedal Vatten AB

Tjänsteskrivelse

Överföringsledning Tungenäset
Överföringsledningen Faleby – Gårvik byggs för att försörja Bergsvik och Gårvik med
kommunalt VA. Byggnation av en överföringsledning antogs av KF 08-06-2016 §39.
Fram tills nu har 15,9 mkr upparbetats och ca 6 km överföringsledning och 2 st
pumpstationer mot Gårvik byggts. Återstår att bygga är drygt 1 km ledning och 3 st
pumpstationer.
Under 2021 har entreprenören tagit fram en uppdaterad arbetsberedning för de
återstående etapperna. Kostnadsberäkningarna visar på en ökning med ca: 18 mkr.
Ursprungskalkylen för överföringsledningen var på 28 mkr.

Beslutsunderlag
KS § 6 Dnr KS 2016-105, 2017-02-08 KF beslutar om finansieringsalternativet 1a)
som innebär en helt skattefinansierad överföringsledning, ökning av
anläggningsavgiften samt höjning av brukningsavgiften med hänsyn till den
samhällsnytta som reservoaren ger.
Orsaker till ökad budget:

Projektering
Entreprenad
Intrångsersättningar

Anslaget

Nytt anslag

Avvikelse

Not

1 600 000
24 500 000
400 000

3 900 000
35 500 000
2 500 000

2 300 000
11 000 000
2 100 000

1
2
3

4 200 000

2 600 000

4

46 100 000

18 000 000

Projekt- &
1 600 000
byggledning
28 100 000

Not 1: Projektering
Omprojekteringar har krävts, det har föranletts på grund av:
• försvårande geotekniska förutsättningar
o pumpstations placering har justerats
o placering av ledningssträckor och djup har setts över
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•
•
•
•

för att uppfylla Trafikverkets siktkrav vid utfarter kommer befintliga utfarter
behöva nyttjas och tillfartsväg/ vändyta byggas
uppfylla Trafikverkets krav vid anläggande av anläggningar nära deras vägar
uppfylla Trafikverkets krav för tryckning under deras väg
uppfylla Länsstyrelsens krav för pumpstationer och nödutlopp

Not 2: Entreprenad
Fördyrad entreprenad på grund av:
• försvårande geotekniska förutsättningar
• byggnation av tillfartsväg/ vändyta vid respektive pumpstation
• ökad mängd tryckningar under Trafikverkets väg
• Fornminnen medför schaktövervakning av arkeologer
• Kostnader för återställande av åkerdräneringar har ökat (utökat
arbetsområde).

Not 3: Intrångsersättningar
• Ökad mängd mark kommer behöva nyttjas. Ledningsrätten omfattar 5 m
ledningsrättsbredd och 10 m arbetsområde. Har ökats till generellt 25 m bredd
med ökat utrymme vid pumpstationerna.
• Ökat skördebortfall på grund av utökat arbetsområde.
• Intrångsersättningar och Lantmäteriets arbete kommer beröra hela
Ledningsrättssträckan, inkluderat alla tidigare etapper.

Not 4: Projekt- & byggledning
• Ökade arbetsinsatser

Ekonomisk konsekvens
Ett nytt ramborgensförslag gavs tillsammans med budget 2022 med plan 2023 2024. Den har med de behov som finns inom 5-års perioden exklusive denna
utökning. Ramborgen behöver justeras i slutet av denna period.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en budget om
46,1 mkr för projekt överföringsledning Tungenäset.
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att utöka 2022
års investeringsbudget med 9,6 mkr
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att uppdra åt VD med ekonomichef som ersättare att under år 2022 för företagets
räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 26,6
mkr.

Västvatten AB
Ellinor Johansson
Projektledare
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§ 137

Dnr 2021-000151

Samhällsbyggnadsnämndens äskande hos
Kommunfullmäktige om utökad ram - Anpassning av
lokal för mödravården - Foss 7:13 (skatten)
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen och Mödravården har sedan en tid visat
intresse för lokal på Skatten, Bruksvägen 4 där även
Barnavårdscentralen, öppna förskolan samt resursteamet är samlat. I
lokalen som är aktuell har Barn- och utbildningsförvaltningen bedrivit
Träningsskola. I augusti 2021 lämnade barn- och
utbildningsförvaltningen denna lokal. Anpassning av lokalerna krävs för
mödravården att få ändamålsenliga lokaler. Anpassningen beräknas till 2
mkr. Förslag på genomförandeavtal är upprättat och alla nedlagda
kostnader i anpassningen kommer att belasta hyresgästen, Västra
Götalandsregionen som tillägg till hyreskontraktet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-11
Genomförandeavtalsförslag daterad 2021-11-11
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Samhällsbyggnadsnämndens
äskande om utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022.
Yrkanden
Matheus Enholm (SD) tilläggsyrkande att:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens
äskande om utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022 för
anpassning av lokal för mödravården i fastigheten Foss 7:13, Skatten.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med
Matheus Enholms (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget med tilläggsyrkandet.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Samhällsbyggnadsnämndens
äskande om utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022.
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens
äskande om utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022 för
anpassning av lokal för mödravården i fastigheten Foss 7:13, Skatten.
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Dnr: SBN 2021-000151

Handläggare:
Ulrika Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämndens äskande hos
Kommunfullmäktige om utökad ram – Anpassning av
lokal för mödravården – Foss 7;13, skatten
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Samhällsbyggnadsnämndens äskande om
utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022.

Sammanfattning
Västra Götalandsregionen och Mödravården har sedan en tid visat intresse för lokal
på Skatten, Bruksvägen 4 där även Barnavårdscentralen, öppna förskolan samt
resursteamet är samlat. I lokalen som är aktuell har Barn- och
utbildningsförvaltningen bedrivit Träningsskola. I augusti 2021 lämnade barn- och
utbildningsförvaltningen denna lokal. Anpassning av lokalerna krävs för
mödravården att få ändamålsenliga lokaler. Anpassningen beräknas till 2 mkr.
Förslag på genomförandeavtal är upprättat och alla nedlagda kostnader i
anpassningen kommer att belasta hyresgästen, Västra Götalandsregionen som
tillägg till hyreskontraktet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Genomförandeavtalsförslag daterad 2021-11-11

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utökad kapitalkostnad som kompenseras genom tillägg till hyresavtal.

Inga ytterligare konsekvenser

Elisabeth Linderoth
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Fastighetschef för kännedom
Kommunsekreterare för vidare handläggning
Registrator för vidare handläggning
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§ 92

Dnr 2021-000139

Omsorgsresor till daglig verksamhet
Sammanfattning av ärendet
En del av de personer som deltar i daglig verksamhet anordnad av AME
(Arbetsmarknadsenheten), reser idag med så kallade omsorgsresor som
har en egenavgift motsvarande 30 kr/enkel resa. Denna avgift har inte
höjts under de senaste tio åren.
Omsorgsresor är egentligen en form av färdtjänst med fasta inlagda
resor och en extra subventionerad egenavgift, men utan ett regelrätt
biståndsbeslut för den enskilde.
De flesta kommuner i Fyrbodal har numera valt att avskaffa den
subventionerade avgiften på omsorgsresorna och hänvisar
fortsättningsvis till vanlig kommunal färdtjänst.
Egenavgiften för färdtjänst är i dagsläget 78 kr/enkelresa inom
kommunen. Personer mellan 18 och 65 år som har fördyrade
levnadskostnader på grund av sitt funktionshinder, har möjlighet att
ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan.
I dagsläget har 11 personer i kommunen tillstånd för omsorgsresor med
subventionerad egenavgift. Av dessa har de flesta redan tillgång till
färdtjänst. De som inte har färdtjänst i nuläget kan ansöka om detta.
Beslut om färdtjänst, till skillnad från intyg om omsorgsresor, innebär en
rättssäker handläggning med beslut som också kan överklagas genom
förvaltningsbesvär.
Omsorgsresorna till och från daglig verksamhet via
Arbetsmarknadsenheten (AME) ska inte sammanblandas med
dagverksamhetsresor för äldre/demens.
De äldres dagverksamhetsresor beviljas enligt Socialtjänstlagen av
biståndshandläggare och berörs inte av detta beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2021—11-03
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den subventionerade egenavgiften på
Omsorgsresor à 30 kr/enkel resa till och från Daglig verksamhet upphör.
Egenavgiften för Omsorgsresor kommer att likställas med egenavgiften
för Kommunal Färdtjänst. Den som vill ansöka om Omsorgsresor,
hänvisas fortsättningsvis till att ansöka om Färdtjänst/Omsorgsresa
utifrån Lag om Färdtjänst.
Yrkanden
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag på förvaltningens förslag. Yrkandet
återtogs senare.
Regina Johansson (S): Yrkar på återremiss för att förvaltningen ska få i
uppdrag att:
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1. Göra en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning gällande vilken
faktisk ekonomisk skillnad som kan uppstå för individerna om den
subventionerade egenavgiften för omsorgsresor tas bort.
2. Klargöra om det kan uppstå ett glapp mellan ersättningar i en
eventuell övergång från subventionerad egenavgift för omsorgsresor,
och om ja, ta fram förslag på övergångsbestämmelse för att minimera
ekonomisk negativ konsekvens för individerna.
3. Ta fram alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa rättssäkerhet
och likabehandling i besluten men utan att den subventionerade
egenavgiften för omsorgsresor upphör.
Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons yrkande (S) om
återremiss och finner att välfärdsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) yrkande om återremiss
Nej-röst: Avslag på Regina Johanssons (S) yrkande
Omröstningsresultat
Ledamöter
Ja
Nej
Avstår
Linda Wighed (M)
X
Christina Tedehag (M)
X
Louise Skaarnes (SD)
X
Mathias Johansson (SD)
X
Linn Hermansson (SD)
X
Regina Johansson (S)
X
Sten-Ove Niklasson (S)
X
Maria Sundell (S)
X
Karl-Anders Andersson (C)
X
Hans-Joachim Isenheim (MP)
X
Ulla Gustafsson (M) ordförande
X
Resultat
5
6
Ja-röster: 5
Nejröster: 6
Avstår: 0
Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att
ärendet ska avgöras på dagens möte.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget.
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Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den subventionerade egenavgiften på
Omsorgsresor à 30 kr/enkel resa till och från Daglig verksamhet upphör.
Egenavgiften för Omsorgsresor kommer att likställas med egenavgiften
för Kommunal Färdtjänst. Den som vill ansöka om Omsorgsresor,
hänvisas fortsättningsvis till att ansöka om Färdtjänst/Omsorgsresa
utifrån Lag om Färdtjänst.
Reservation
Regina Johansson (S) (S-gruppen)
Beslutet skickas till
Avdelningschef LSS gruppbostad
Arbetsmarknadschef
Avgiftshandläggare/Färdtjänsthandläggare
Ekonom välfärd
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Dnr: VFN 2021-000139

Handläggare:
Wivi-Anne Wiedemann

Omsorgsresor - Daglig verksamhet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den subventionerade egenavgiften på
Omsorgsresor à 30 kr/enkel resa till och från Daglig verksamhet upphör.
Egenavgiften för Omsorgsresor kommer att likställas med egenavgiften för
Kommunal Färdtjänst. Den som vill ansöka om Omsorgsresor, hänvisas
fortsättningsvis till att ansöka om Färdtjänst/Omsorgsresa utifrån Lag om
Färdtjänst.

Sammanfattning
En del av de personer som deltar i daglig verksamhet anordnad av AME
(Arbetsmarknadsenheten), reser idag med så kallade omsorgsresor som har en
egenavgift motsvarande 30 kr/enkel resa. Denna avgift har inte höjts under de
senaste tio åren.
Omsorgsresor är egentligen en form av färdtjänst med fasta inlagda resor och en
extra subventionerad egenavgift, men utan ett regelrätt biståndsbeslut för den
enskilde.
De flesta kommuner i Fyrbodal har numera valt att avskaffa den subventionerade
avgiften på omsorgsresorna och hänvisar fortsättningsvis till vanlig kommunal
färdtjänst.
Egenavgiften för färdtjänst är i dagsläget 78 kr/enkelresa inom kommunen.
Personer mellan 18 och 65 år som har fördyrade levnadskostnader på grund av sitt
funktionshinder, har möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning från
Försäkringskassan.
I dagsläget har 11 personer i kommunen tillstånd för omsorgsresor med
subventionerad egenavgift. Av dessa har de flesta redan tillgång till färdtjänst. De
som inte har färdtjänst i nuläget kan ansöka om detta.
Beslut om färdtjänst, till skillnad från intyg om omsorgsresor, innebär en rättssäker
handläggning med beslut som också kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
Omsorgsresorna till och från daglig verksamhet via AME ska inte sammanblandas
med dagverksamhetsresor för äldre/demens.
De äldres dagverksamhetsresor beviljas enligt SoL av biståndshandläggare och
berörs inte av detta beslut.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
År 2019 (innan pandemin förändrade resandet) genomfördes 3414 resor till och
från daglig verksamhet på AME.
Kommunens kostnad för dessa resor uppgick till 826.795 kr.

285

Kommunen fick tillbaka 30 kr x 3414 resor = 102.420 kr i egenavgifter.
Med en egenavgift som motsvarar dagens färdtjänsttaxa inom kommunen, så hade
kommunen istället fått tillbaka 78 kr x 3414 resor = 266.292 kr.
Det motsvarar en intäktsökning på 163.872 kr per helår.
Miljö
Påverkan på miljön blir oförändrad oavsett om deltagarna reser med omsorgsresor
eller med färdtjänstresor.
Folkhälsa
För deltagare i daglig verksamhet finns en risk att den högre egenavgiften kan
medföra oro för den egna ekonomin. Men genom att ansöka om
merkostnadsersättning från Försäkringskassan, så kan den högre reskostnaden
kompenseras.

Barnkonventionen
Inga konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Avdelningschef LSS gruppbostad
Arbetsmarknadschef
Färdtjänsthandläggare
Ekonom välfärd
Nämndsekreterare för vidare befordran till Välfärdsnämnden
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Dnr 2021-000135

Medborgarförslag från Birgitta Karlsson gällande
byggåtervinning
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Birgitta Karlsson, daterat
2021-06-28. Förslagsställaren föreslår att Munkedals kommun ska starta
en byggåtervinning där invånare ska kunna lämna in överblivet
byggmaterial som, inom kommunens verksamhet och försorg, ska
renoveras för förlängd livstid för att sedan återgå till annan invånare för
att återbrukas i andra renoveringsprojekt.
Att renovera och återbruka byggnadsmaterial är ett bra förslag både
utifrån hållbarhetsaspekten och för ytterligare sysselsättning. Dock bör
en sådan verksamhet drivas av näringslivet så att kommunen inte
konkurrerar med redan befintliga verksamheter för renovering och
återbruk av material.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-11-16
Medborgarförslag från Birgitta Karlsson 2021-06-28
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara förslaget enligt nedan.
Yrkanden
Efter diskussion, uppkommer förslaget att andra stycket under rubriken
”sammanfattning av ärendet” ska gälla som nämndens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag samt om ändring
i beslutets formulering och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar
förslaget.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt
följande;
Att renovera och återbruka byggnadsmaterial är ett bra förslag både
utifrån hållbarhetsaspekten och för ytterligare sysselsättning. Dock bör
en sådan verksamhet drivas av näringslivet så att kommunen inte
konkurrerar med redan befintliga verksamheter för renovering och
återbruk av material.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef för kännedom
Birgitta Karlsson
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