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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 

Tid: Tisdag den 14 november 2017, kl. 09.15-10.30. 

Plats: Residenset, Biosalongen plan 4, Vänersborg.  

Agenda: 

1. Mötet öppnas
2. Val av justerande.
3. Ärenden till dagens möte med BHU kl. 10.30. Se särskild kallelse. Klicka här!
4. Förslag till samverkansavtal och beslutsprocess Naturbruksutbildningar i VG.

Handlingar:
Tjänsteutlåtande
Noteringar från överläggningar med VGR 2017-10-27
Avtalsförslag

5. Överenskommelse mellan kommunerna och VGR om Munhälsa - uppsökande
och nödvändig tandvård.

Handlingar:
Tjänsteutlåtande
Överenskommelse

6. Överenskommelse med tillhörande riktlinje mellan kommunerna och VGR om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Handlingar:
Tjänsteutlåtande
Överenskommelse
Riktlinje
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7. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020.  
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande 
Handlingsplan för Psykisk hälsa 2018 - 2020.  
Användarmanual 

8. Bostadsfrågan för personer som har fått uppehållstillstånd.  
Arbetsutskottet föreslår att en skrivelse som beskriver de utmaningar som 
kommunerna har i denna fråga skickas till SKL.  

9. Verksamhetsplan och Budget 2018 för VästKom. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsplan 2018 
Budget 2018 

10. Attestantförteckning för VästKom. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande 
Attestantförteckning 

11. Övriga frågor. 
12. Nästa styrelsemöte är den 19 december 2017, kl. 09.15. (Tidigarelagt från jan 2018). 
13. Avslutning 

 

Välkommen! 

 

Ulf Olsson  /Thomas Jungbeck 

 

http://www.vastkom.se/


Tjänsteutlåtande 

Samverkansavtal och beslutsprocess kring 
Naturbruksutbildningar i VG. 

Förslag till beslut: 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom grunderna i förslag till Samverkansavtal
Naturbruksutbildning med Västra Götalandregionen som ska börja gälla 2019-01-01,

• VästKoms styrelse uppdrar till kansliet och förbundsdirektörerna att utarbeta de slutliga
detaljerna i samverkansavtalet bl.a. rörande ekonomimodell/styrning samt modell för
gemensam ledning och styrning,

• VästKoms styrelse noterar att VGR medger en förkortad uppsägningstid av nuvarande
samverkansavtal från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både
uppsägning av nuvarande avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma
tillfälle, dock senast 30 april 2018. Kommunalförbunden och kommunerna rekommenderas
därför att planera för en sådan beslutsprocess så att den kan ske mellan februari och april
2018.

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen fört diskussioner kring de överläggningar som 
arbetsutskottet har haft med VGR. Vid styrelsemötet den 10 oktober 2017 beslutade 
styrelsen att inriktningen i de fortsatta överläggningarna med VGR ska vara att träffa 
ett nytt samarbetsavtal som bygger på nuvarande gemensamma finansieringsmodell 
samt att förbättringar inom områden som transparent och öppen ekonomi med egen 
resultatenhet, modell för styrning och ledning av verksamheten, kvalitetsuppföljning 
m.m. ska finnas i avtalet. Kommunen ska också ha egen möjlighet att anordna NB-
programmet själv eller i samverkan med annan kommun/huvudman.

Överläggningar den 27 oktober 2017 har nu resulterat i ett avtalsförslag om att 
kommunkollektivet ska fortsätta med ett samverkansavtal med VGR som bygger på 
samma grundprinciper som nuvarande avtal. I det nya avtalet finns följande 
hörnstenar: 

• Kommunen uppdrar till VGR att driva NB-programmet



Tjänsteutlåtande 

• Kommunen och VGR ska gemensamt finansiera utbildningen enligt 50/50
principen såsom den ursprungliga tanken var. Kommunen betalar via
interkommunala ersättningar(IKE) och VGR genom ägarbidrag/regionskatt.

• Kostnaden ska beräknas som självkostnad för en effektiv och modern
utbildning med hög kvalitet.

• 50/50 principen kommer att innebära en IKE-kostnadsökning för kommunen
från ca 80 000 kr per plats till ca 100 000 kr per plats vid nuvarande elevantal
och nu kända övriga förhållanden.

• För elever som går NB hos andra huvudmän utanför Västra Götaland betalar
hemkommunen samma IKE som om eleven gått i VGR-skola. Eventuell
överskjutande kostnad svarar VGR för. Detta är samma princip som i
nuvarande avtal.

• Kommunen får full frihet att anordna NB-programmet själv eller i samverkan
med andra kommuner och/eller huvudmän.

• Verksamheten ska bedrivas som egen resultatenhet inom VGR med öppna och
transparenta räkenskaper som ger insyn och bra beslutsunderlag.

• Ledning och styrning av verksamheten ska ske gemensamt genom en
partsgemensam politisk styrgrupp samt ett partsgemensamt ledningsråd av
tjänstemän.

Göteborg den 7 oktober 2017 

Thomas Jungbeck 



Noteringar förda vid överläggningar mellan VGR och VästKom rörande 
samarbetsavtal för Naturbruksutbildningar i VG. 
 
Tid och plats: Gullbergsvass Konferens, Göteborg, fredagen den 27 oktober 2017. 
 
Närvarande:  
För VGR: Johnny Magnusson, Birgitta Losman (per telefon), Helena L Nilsson, Anders 
Carlberg 
För VästKom: Ulf Olsson, Jonas Ransgård, Martin Carling, Per-Olof Hermansson, Thomas 
Jungbeck. 
 

1. Parterna går igenom huvudfrågorna i det utkast till avtal som arbetats fram av 
tjänstemannagruppen. 
 

2. Det antecknas att det i kommande beslutsprocess är en stor fördel om 
huvudmännen kan behandla detta ärende vid endast ett tillfälle. Det innebär att 
både beslut om uppsägning av nuvarande avtal och beslut om det nya avtalet sker 
vid ett och samma tillfälle. Eftersom en uppsägning av nuvarande avtal ska ske tolv 
månader före avtalets upphörande, dvs senast 2017-12-31, föreslår VästKom att VGR 
medger en förkortad uppsägningstid på åtta månader. Det innebär att beslut om 
uppsägning ska ske senast den 30 april 2018. Detta skapar då tid för att slutbearbeta 
detaljerna i det nya avtalsförslaget samt tid för beslutsprocess hos huvudmännen.  

 
Parterna är överens om att förkorta uppsägningstiden till åtta månader enligt 
förslaget. Rent praktiskt sker detta genom att ett brev med denna information, 
undertecknat av Johnny Magnusson, snarast skickas till kommunerna.  

 
3. VästKom framför att avtalsförslaget innehåller en kraftig kostnadsökning för 

kommunkollektivet genom att dels återställa kostnadsfördelningen till ett 50/50-
förhållande såsom det ursprungligen var tänkt och dels övervägandet att 
kommunerna skall ta hand om hela kostnaden för elever som går NB-programmet 
hos huvudmän utanför VG. Totalt innebär detta en ökning i storleksordningen 20 - 
25 mkr för kommunkollektivet och motsvarande kostnadsminskning för VGR.  
 
En rimlig kompromiss är att kommunerna går med på ett återställande av 
kostnadsfördelningen till 50/50-förhållande medan VGR också i det nya avtalet 
svarar för eventuell överskjutande kostnad utöver den som kommunen skulle ha haft 
om eleven hade gått på något av VGR:s naturbruksgymnasier. 
 
Parterna är överens om ovanstående kompromiss. 

 
4. Parterna diskuterar behovet av en öppen och transparent ekonomisk redovisning av 

gymnasietillhörande kostnader inom naturbruksförvaltningen. Det nya 
avtalsförslaget innebär att det för gymnasieverksamheten skapas en egen 
resultatenhet där samtliga kostnader och intäkter redovisas. Parterna skall också 
undersöka möjligheten att om möjligt föra under- och överskott mellan åren.  
 



Parterna är överens om att arbetet med att skapa en ekonomimodell med egen 
resultatenhet för gymnasieverksamheten ska påbörjas omgående och beskrivas i 
det nya förslag till samverkansavtal som huvudmännen ska ta ställning till. 
Redovisningen ska vara öppen och transparent och om möjligt medge överföring av 
över- och underskott mellan åren samt kunna utgöra ett underlag för beräkning av 
självkostnader. 
 
Förslag till ekonomisk modell ska vara klart senast 2018-01-31. 

 
5. I frågan om kommande avtals löptid så har nuvarande avtal haft fyraåriga löptider. 

Avtalsförslaget föreslår också ett fyraårigt avtal mellan 2019 - 2022 med en inskriven 
ambition om att det sedan ska vara ett tillsvidareavtal. Tanken är att signalera ett 
långsiktigt samarbete. Ett eventuellt kommande tillsvidareavtal kommer att kräva 
längre uppsägningstid.  

 
6. Uppföljning och utvärdering av samarbetet förslås ske efter två år, dvs under tredje 

avtalsåret 2021, och att parterna senast 2021-12-31 ska ha beslutat sig för eventuella 
förändringar av samarbetet. 

 
7. Beträffande avtalets förslag om gemensam ledning och styrning av samarbetet 

föreslår avtalet att två gemensamma styr- och ledningsorgan inrättas; en politisk 
styrgrupp och ett ledningsråd med tjänstemän. Båda organen föreslås bemannas 
med fem representanter från vardera parten.  

 
Parterna är överens om att snarast arbeta fram förslag till uppdragshandlingar med 
beskrivning av arbetsformer för de båda styr- och ledningsorganen. Särskilt viktigt 
är kopplingen till VGR:s egna styr- och ledningsorgan i form av naturbruksstyrelsen 
och förvaltningsledning.  
 
Förslag till uppdragshandlingar för styr- och ledningsorganen ska vara klart senast 
2018-01-31. 

 
8. Överläggningarna förklaras avslutade. 

 
 
Vid anteckningarna 
 
Thomas Jungbeck och Anders Carlberg 
 
 
Godkännes: 
 
 
Johnny Magnusson  Ulf Olsson 



 

 

 
SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING 
 

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och .............………….... kommun, 
nedan kallad kommunen, träffas följande samverkansavtal om Naturbruksutbildning. 
 

Utgångspunkt 

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna 
känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv 
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan 
upprätthållas och utvecklas.  

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning. 
Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder 
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.   

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna 
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det 
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma 
lagrum i sin verksamhet som en kommun.  

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en 
fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram. 
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där 
digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.  

Omfattning 

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
Skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar 
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning 
inom naturbruk.  
 
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen 
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna 
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region. 
 

Antagning  

Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som 
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som 
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att 



 

 

delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på 
samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar. 

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av 
avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat 
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal 
behöver omförhandlas. 

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen 
att överlämna information, om sekretess inte hindrar detta, om de elever som har haft 
behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro. 
 

Verksamhetens finansiering 

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (PRIV), 
yrkesintroduktion och lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (IKE) för de elever 
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram 
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för 
höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Utbildningar som börjar vid annan 
tidpunkt än terminsstart har avstämningsdag den femte undervisningsdagen.  
 
Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning 
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att 
gälla.  

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter 
mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad 
betalning. 

VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen 
förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen 
efter avstämningsdagen om rapport därom lämnats i överenskommen ordning. I annat fall 
erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina studier mellan 
den 15 september och den 15 oktober betalar kommunen dock endast halva 
terminskostnaden.  
 
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra 
Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår. 
Med skola avses här den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning 
genomförs. 

För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår NB i annat län svarar 
kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad kommunen skulle ha haft 
om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR erlägger resterande del av 
kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR tillhanda senast 30 dagar efter 
det att kommunen betalat interkommunal ersättning till anordnande kommun/landsting.  
 
Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till 
VGR är ett självkostnadsbaserat pris som årligen beslutas i samråd mellan VGR och 
kommunerna i den gemensamma samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 
50% av kostnaden och VGR ska svara för 50% av kostnaden.  



 

 

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett 
sammanvägt totalt pris för naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma 
samverkansorganisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan 
budgetera sin verksamhet. 
Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och 
rationell organisation med hög kvalitet, som VGR har för verksamheten. För att uppnå 
transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en egen resultatenhet med egen 
resultaträkning. VGR ansvarar för god ekonomisk hushållning och eventuella över- och 
underskott balanseras mellan verksamhetsåren. 
 
VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett 
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten. 
Redovisningen utgör sedan en grund för beslut om kostnader för nästa läsår. 
 

Gymnasiesärskola inom naturbruk 

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt 
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. 

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan 
erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och 
boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt 
fall. 
 
Vuxenutbildning 

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom gröna sektorn.Förslag på utbildningar 
skall presenteras till den gemesamma samverkansorganisationen och vara geografiskt 
fördelad över hela Västra Götaland. Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvux-
utbildningar till kommunerna. 
Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar 
för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.  

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet 
tillföra ett ägarbidrag. Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen 
redovisa kostnaderna för utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om 
ersättning för kostnaderna ska utgå. 

Ledning och styrning 

Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska 
kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande. Gemensam 
ledning och styrning ska ske på följande sätt: 

1. En partsgemensam politisk styrgrupp etableras där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Styrgruppens uppgift är att svara 



 

 

för övergripande avtalsuppföljning samt beslut om årsredovisning och budget för 
verksamheten. Styrgruppen träffas två gånger per år. 

2. Ett partsgemensamt ledningsråd där kommunerna har fem representanter och VGR 
har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande arbete med frågor som 
planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av resultat. Ledningsrådet ska 
bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas en gång per kvartal. 
Ledningsgrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika sakområden som 
behöver utredas. 

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen. 

 
Gemensamt utvecklingsarbete 

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det 

kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m. 

Tvister 
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna 
inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom. 
 
 
Avtalstid 
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen 
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. 
 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska 
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut. 
 
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar. 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt. 
 

201x-                     201x- 

För Västra Götalandsregionen                   För kommunen 

 

__________________________                          ___________________________ 

Johnny Magnusson                     Namnförtydligande 

Regionstyrelsens ordförande    

 

___________________________                      __________________________ 

Ann-Sofi Lodin                          Namnförtydligande       

Regiondirektör    



 

 

  



 
 
 
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Anneli Assmundson Bjerde 
Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 
VästKom  
 
anneli.bjerde@vastkom.se  

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård 
 
Förslag till beslut: 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till Överenskommelse om samverkan mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och 
nödvändig tandvård med start 170301.  

 

• VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera medlems-
kommunerna att anta Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård. 

 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen, VGR, har enligt Tandvårdslagen (1985:125) ansvar för uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård. De som har rätt till nödvändig tandvård ska erbjudas 
munhälsobedömning och ges möjlighet till god munhälsa. Detta förutsätter en god samverkan 
mellan huvudmännen där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter.  
  
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland och VGR, ska parterna i en 
överenskommelse reglera samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till 
uppsökande och nödvändig tandvård. Ett förslag till överenskommelse som beskriver 
huvudmännens gemensamma ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig tandvård har 
tagits fram.  
 
Förslaget tydliggör i jämförelse med tidigare överenskommelse ansvarsfördelningen mellan 
parterna och hur och var aktuella uppgifter ska registreras. Överenskommelsen blickar även 
framåt och tar upp utvecklingsområden och gemensamma utmaningar. Häri ligger bland annat 
att utveckla formerna för kvalitativ uppföljning. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det 
partsgemensamma Samrådsorganet i Västra Götaland (SRO), har ställt sig bakom förslaget.  
 

mailto:anneli.bjerde@vastkom.se


 
 
 
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Anneli Assmundson Bjerde 
Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 
VästKom  
 
anneli.bjerde@vastkom.se 

 
Fördjupad beskrivning av ärendet  

En partssammansatt arbetsgrupp med företrädare från kommunalförbund, Koncernkontoret och 
Folktandvården i Västra Götaland har tagit fram förslaget. Avstämning med VVG har skett. 
 
Förslaget har varit på remiss hos samtliga 49 kommuner, de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna 
samt Tandvårdsstyrelsen. Inkomna remissvar har värderats och omhändertagits av arbetsgruppen 
och resulterat i ett uppdaterat förslag till Överenskommelse om samverkan mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård. VVG och SRO har ställt sig bakom förslaget.  
 
Nya delar i förslaget till överenskommelse gällande munhälsa i jämförelse med tidigare är: 

• VGR ansvarar för att kommunens registrerade uppgifter förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig munvård beskrivs av 
tandhygienisten i ett individuellt dokument samt tillhandahåller utbildning i allmän 
munhälsovård för personal inom vård och omsorg. 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för kommunikation 
och informationsutbyte med VGR. Kommun/stadsdel ansvarar även för att det finns 
tillräckligt många intygsutfärdare inom kommun/stadsdel som kan identifiera berättigade 
individer. 

• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-stöd VGR 
tillhandahåller samt att uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) finns dokumenterad och tillgänglig för omvårdnadspersonal för 
att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

• Om samarbetet med tandvården/kommunen i den uppsökande verksamheten inte 
fungerar ska avvikelse lämnas.  

 
Framtida utveckling och gemensamma utmaningar: 
Överenskommelsen blickar även framåt och tar upp utvecklingsområden och gemensamma 
utmaningar. Häri ligger bland annat att utveckla formerna för kvalitativ uppföljning. 
 
Göteborg den 7 november 2017 
 
Thomas Jungbeck  Anneli Assmundson Bjerde 
Direktör   Utvecklingsstrateg  

mailto:anneli.bjerde@vastkom.se
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1. Bakgrund 
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. Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland, avsnitt 3.13 Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård, ska en 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt 
utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård. 
Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
 
 

2. Mål och 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 VG och Västra Götalandsregionen. 
 
 

3. Parter och avtalstid 
Parter i denna överenskommelse är var och en av de 49 kommunerna och Västra 
Götalandsregionen (VGR), vilka fortsättningsvis benämns som parterna. 
 
Överenskommelsen följer Hälso- och sjukvårdsavtalet och gäller under perioden  
2018-03-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna 
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med 
två år i taget med tolv månaders uppsägningstid. 
 
 

4. 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 
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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). 
 

5. Parternas gemensamma åtagande 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

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

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

 gemensam uppföljning av överenskommelsen 

 

6. 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.  
 
6.1 Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 
 

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

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

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

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

 VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, för all 
administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, munhälsobedömning, 
boendeenheter med mera.  
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 VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system.  

 
 

6.2 Munhälsobedömning 
 

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

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

 

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

 
6.3 Avvikelser 
 

 Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska 
tandvården lämna avvikelse. Länk till avvikelserapport: 
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--
uppsokande-verksamhet/ 

 
 
 

7. 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.  

 

 

7.1 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. Läs mer på 
Vårdgivarwebben: http://www.vgregion.se/tandvardsintyg  

 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--uppsokande-verksamhet/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--uppsokande-verksamhet/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--uppsokande-verksamhet/
http://www.vgregion.se/tandvardsintyg
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 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. 

 

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

 
 
7.2 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. 

 
 
7.3 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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7.4 Avvikelser 

 

 Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska 
kommunen lämna avvikelse. Länk till avvikelserapport: 
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--
uppsokande-verksamhet/  
 

 
 

8. Uppföljning och utvärdering 
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland avsnitt 3.13 Munhälsa – uppsökande och 
nödvändig tandvård (http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-
och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/), ska en överenskommelse upprättas mellan 
parterna där en del av överenskommelsen reglerar uppföljning och utvärdering inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet.  
 
VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom VGR, kommuner 
och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av uppföljningen ansvariga för att rätt 
uppgifter lämnas till VGR. 
 
VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges kvartalsvis.  
 
Mått som redovisas är bland annat: 
 

 Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun 

 Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar munhälsobedömning 

 Antal individer med intyg om N-tandvård som får munhälsobedömning 

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

 Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen  

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

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

 Skäl till varför enheter i kommunen tackar nej till utbildningen i allmän munhälsovård 
 
 
 

9. Utveckling och gemensamma utmaningar 
 
Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få det.  
Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att uppfylla målet. 
En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-tandvård 
per befolkning från 20 år och uppåt visar en variation mellan kommunerna från  
1,17 - 3,47 procent.  

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--uppsokande-verksamhet/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--uppsokande-verksamhet/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse--uppsokande-verksamhet/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/
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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 20 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 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

Tjänsteutlåtande 
 

 

 

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 
anneli.bjerde@vastkom.se 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
 

Förslag till beslut 

 

• VästKoms styrelse beslutar att ställa sig bakom överenskommelse med 
tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer 
som efter utskrivning har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen 
gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-12-31. 
 

• VästKoms styrelse beslutar att ställa sig bakom förslag till reglering av 
betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen fr.o.m. 2018 -01-01 t.o.m. 2018-09-24.  
 

• VästKoms styrelse beslutar att ställa sig bakom förslag om att uppdra till 
Koncernkontoret VGR och VästKom att komplettera överenskommelsen med 
förslag till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen för tiden fr.o.m. 2018-09-25 t.o.m. 2020-12-31. 
Ställningstagande skall gällande förslag till reglering ska göras under våren 
2018. 
 

• VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
medlemskommunerna att besluta i enlighet med ovanstående förslag.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 

januari 2018.  

Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla 

åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal 

hälso- och sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya 

processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.  

Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven på slutenvårdens 

information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas och det är stort fokus på 

mailto:anneli.bjerde@vastkom.se


 
 
 
 

 

 

Tjänsteutlåtande 
 

 

 

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 
anneli.bjerde@vastkom.se 

samverkan och samordning mellan verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in- 

och ut i sluten hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt. I den föreslagna 

överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och rutiner för kommunernas 

betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24. Dialog kring hur betalansvaret ska 

regleras efter det pågår, och beslutsunderlag kommer att tas fram av Koncernkontoret VGR 

och VästKom under början av 2018.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Från 1 januari gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. Lagen reglerar:  

1. Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut 
från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den 
landstingsfinansierade öppna vården 

2. Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna 

3. Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 
 

Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en överenskommelse om tidpunkt 

för när kommunens betalningsansvar ska inträda och med vilket belopp (kap 4, § 5).   

Arbetet i Västra Götaland 

Det finns goda förutsättningar att samverka och samarbeta kring utskrivningar i Västra 

Götaland. Två processledare, varav en från kommunsidan och en från VGR, har tillsammans 

med en beredningsgrupp med representanter från delregional vårdsamverkan tagit fram ett 

förslag till överenskommelse och riktlinje som på ett övergripande sätt reglerar in- och 

utskrivningsprocessen i Västra Götaland för personer med behov av samordnade insatser. 

Förslaget till överenskommelse och riktlinje har varit på remiss hos kommuner, nämnder och 

styrelser inom VGR och andra intressenter. Över 50 remissvar har kommit in, och 

synpunkterna har tagits om hand av beredningsgruppen. Remissvaren har värderats, och 

överenskommelse och riktlinje har omarbetats och förtydligats. Utifrån överenskommelse och 

riktlinje kan delregional vårdsamverkan arbeta vidare med att utveckla en fungerande in- och 

utskrivningsprocess i praktiken.  Ärendet är avstämt med juridiska enheten på 

Koncernkontoret VGR, och är förankrat i Vårdsamverkan Västra Götaland. 
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Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 
anneli.bjerde@vastkom.se 

Ny in- och utskrivningsprocess 

 

Den nya in- och utskrivningsprocessen beskrivs i riktlinjen i dessa processpilar.  

Stort fokus ligger på gemensam, tidig planering för att den enskildes utskrivning ska bli trygg, 

och också kunna ske så fort som möjligt när den enskilde bedöms som utskrivningsklar. Den 

landstingsfinansierade öppenvården har en central roll både i att utse fast vårdkontakt, och 

vara den aktör som håller i arbetet med att samordna de olika aktörernas insatser i den 

enskildes samordnade individuella plan (SIP).  

Ekonomisk reglering och betalansvar 

En stor del av remissvaren hade synpunkter på den ekonomiska modell för att reglera 

betalansvaret som föreslogs i remissversionen av överenskommelsen. Hur betalansvaret ska 

regleras i Västra Götaland på lång sikt behöver därför processas vidare. Därför är förslaget att 

Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner sluter en överenskommelse som 

reglerar betalansvaret under en kortare tid, från 1 januari 2018 till 24 september 2018. 2017 års 

regler för kommunernas betalansvar föreslås gälla även under denna tid. Det innebär att 

hantering sker helt i enlighet med 2017 års rutin, och med samma belopp.  

Denna hantering ger tid för att arbeta vidare med dialog kring ekonomisk modell för 

betalansvar, utveckla IT-stödet SAMSA för att stödja både ny process och nya 

beräkningsmetoder, och utbilda i både nya in- och utskrivningsprocessen och i IT-systemet.      

 

Göteborg den 7 november 
 
Thomas Jungbeck   Anneli Assmundson Bjerde 
Direktör     Utvecklingsstrateg  
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1. Allmänt om överenskommelse om samverkan vid in- 

och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  

1.1 Bakgrund 
Överenskommelsen grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso-och sjukvård (lag 2017:612).  

Överenskommelsen bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 

2017-2020 och tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och 

säker övergång till öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst 

vid utskrivning från slutenvård. Den reglerar också parternas ansvar för 

samverkan och beskriver ansvarsfördelningen. Till denna överenskommelse finns 

Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård som 

beskriver parternas ansvar i utskrivningsprocessens olika moment. 

1.2 Definitioner 
Se bilaga 1. Definitioner. 

1.3 Syfte och mål  
Överenskommelsens mål är att säkerställa den enskildes rätt till en trygg, säker 

och effektiv hemgång efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Syftet med överenskommelsen är reglera ansvarsfördelning och samverkan i en 

gemensam in- och utskrivningsprocess som utgår från den enskildes behov, i 

enlighet med lagens 4 §. Paragrafen säger att: landsting och kommun ska i 

samråd utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver 

socialtjänst avseende samverkan enligt denna lag. 

Syftet med överenskommelsen är också att reglera tidpunkt när kommunens 
betalningsansvar ska inträda och med vilket belopp i enlighet med lagens 4 
kapitel, 5 §. 

1.4 Parter  

Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns som 
Parterna.  

Överenskommelsen gäller under förutsättning att beslut har fattats av behörig 
instans hos respektive part. 
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Om kommunen eller Västra Götalandsregionen tecknat avtal med upphandlad 
entreprenör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om 
valfrihetssystem (LOV) ska krav ställas om att denna överenskommelse ska följas. 

1.5 Giltighetstid  
Överenskommelsen gäller från och med 2018-01-01 – 2020-12-31. 

Överenskommelsen kring kommunens betalansvar gäller till 2018-09-24. Denna 

överenskommelse kommer därför under 2018 att kompletteras med 

överenskommelse om kommunens betalansvar för tiden efter 2018-09-24. Med 

detta följer att befintlig rutin ”Samordnad vårdplanering – SVPL Gemensam rutin 

i Västra Götaland” också gäller till 2018-09-24. 

 

Uppsägning av avtalet måste ske senast tolv månader innan avtalstiden löper ut. 

Om ingen av parterna skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med ett år i taget 

fram till och med 2022-12-31.  

 

Under 2018 gäller särskilda övergångsbestämmelser (lag 2017:612) för personer 

som skrivs ut från sluten psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård. Huvudmännen ska 

under 2018 komma överens om betalningsansvar som ska gälla från och med 

2019 för denna målgrupp.  

1.6 Målgrupper  
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst och/eller 

öppenvårdens hälso- och sjukvård omfattas av denna överenskommelse.  

1.7 Överenskommelsens omfattning och lagliga grund 
Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden 

där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och 

sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ 

och 14 kap. 1 § (2017:30).  

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) anger vilken information som ska 

föras över till berörda enheter om det är relevant för den enskildes omsorg, stöd 

och vård efter utskrivning. Information till den enskilde vid utskrivning följer 3 

kapitlet i patientlagen.  

Fast vårdkontakt regleras i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård (Lag 2017-612) och patientlagen 6 kap. 2 § (2014:821).  Samordnad 

individuell plan ska upprättas enligt hälso- och sjukvårdslagen, 16 kap. 4 § och 

socialtjänstlagen 2 kap. 7 §.  
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Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 7 a § och lagen om rättspsykiatrisk vård 

16b § regleras upprättande av samordnad vårdplan vid utskrivning till öppen 

psykiatrisk vård om den enskilde kommer att vara i behov av samordnade 

insatser.  

2. Parternas ansvar  
Kommunen och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet enats 

om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för samarbetet 

enligt denna överenskommelse. 

Samarbetet ska kännetecknas av att: 

 Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångs-
punkt för hälso- och sjukvården 

 utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och 
säker med god kvalitet och gott bemötande 

 varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt 
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande 
helhet 
 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 

och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde.  

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter: 

 följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 

hälso- och sjukvård 

 använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner 

 arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen 

 

2.1 Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för:  

 att den enskilde kan tas emot i kommunal hälso- och sjukvård eller 
socialtjänst när hen är utskrivningsklar från slutenvården 

 att berörd enhet inom den kommunala hälso- och sjukvården eller 
socialtjänst påbörjar planering av insatser som är nödvändiga inför 
hemgång så snart inskrivningsmeddelande från slutenvården mottagits 

 att den enskilde på ett tryggt och säkert sätt kan lämna den slutna vården 
och få sina behov av kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst 
tillgodosedda efter utskrivning 
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 att kommunens hälso- och sjukvård eller socialtjänst deltar när den 
enskildes fasta vårdkontakt i den landstingsfinansierade öppenvården 
kallar till samordnad individuell planering/uppföljning 

2.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Slutenvård  

Slutenvården ansvarar för att: 

 samverka med kommunens hälso- och sjukvård eller socialtjänst och 
landstingsfinansierad öppenvård så att den enskilde på ett tryggt och 
säkert sätt kan lämna den slutna vården och få sina behov av vård och 
omsorg tillgodosedda efter utskrivning 

 skicka inskrivningsmeddelande till berörda verksamheter när den enskilde 
skrivs in i slutenvård 

 starta planering för utskrivning så snart en bedömning gjorts om att den 

enskilde kan ha behov av insatser efter utskrivning  

 efter bedömning om den enskilde är utskrivningsklar tillsammans med 
övriga berörda enheter säkerställa att kriterierna inför utskrivning är 
uppfyllda 

 delta i samordnad individuell planering när den enskildes fasta 

vårdkontakt kallar 

Öppenvård 

Öppenvård avser annan hälso- och sjukvård än slutenvård. Det kan vara en 

öppenvårdsmottagning inom länssjukvården eller en vårdcentral i primärvården.  

Öppenvården ansvarar för: 

 att samverka med kommunens hälso- och sjukvård eller socialtjänst samt 
slutenvård så att den enskilde på ett tryggt och säkert sätt kan lämna den 
slutna vården och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda efter 
utskrivning 

 att påbörja planering av insatser som är nödvändiga inför hemgång så 
snart inskrivningsmeddelande från slutenvården mottagits 

 att utse fast vårdkontakt och skyndsamt underrätta berörda enheter om 
detta 

 att en samordnad individuell planering sker och att en samordnad 

individuell plan upprättas för personer som har behov av samordnade 

insatser 
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Om den enskilde redan har en fast vårdkontakt vid en enhet som fått 

inskrivningsmeddelandet från slutenvården, ska hen fortsätta att vara den 

enskildes fasta vårdkontakt. I de fall det finns flera fasta vårdkontakter ska 

insatserna samordnas.  

Öppen psykiatrisk tvångsvård 

För enskilda som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård från sluten 

psykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas innan den enskilde lämnar 

slutenvården. 

3. In- och utskrivningsprocessen 
Vårdbegäran/Remiss 

När öppenvården initierar akut eller planerad inskrivning i slutenvård ska en 

remiss/vårdbegäran medfölja, sändas eller vidarebefordras till slutenvården. Har 

den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och slutenvården efterfrågar 

information ska berörd enhet i kommunen eller i öppenvården skyndsamt 

överföra information. Syftet är att överföra information som är av betydelse för 

en säker ankomst till slutenvården. 

Inskrivningsmeddelande 

Ett inskrivningsmeddelande med information om beräknat utskrivningsdatum 

ska skickas från slutenvården till berörda enheter inom 24 timmar efter att den 

behandlande läkaren bedömt att den enskilde efter utskrivningen kan ha behov 

av insatser från öppen hälso- och sjukvård, kommunens hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst.  

Det gäller även om behov av insatser bedöms i ett senare skede under vårdtiden. 

Även i dessa fall ska inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter att 

bedömningen är gjord.  

Planering inför utskrivning 

Slutenvården, öppenvården, den kommunala hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten ska utan dröjsmål börja planering av insatser som är nödvändiga 

för en trygg och säker utskrivning. Planeringen ska ske i samverkan.  

Planeringen pågår från det att inskrivningsmeddelande skickats tills den enskilde 

är hemma och ska säkra att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och 

omsorg är omhändertagna fram tills den samordnade individuella planen (SIP) 

görs.  
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Fast vårdkontakt 

Efter att inskrivningsmeddelande mottagits av mottagning i öppenvård ansvarar 

verksamhetschefen för att en fast vårdkontakt utses till den enskilde. En 

rehabiliteringsenhet kan inte utse fast vårdkontakt utan den fasta vårdkontakten 

är kopplad till en öppenvårdsmottagning inom länssjukvård eller till en 

vårdcentral. Ansvarig öppenvårdsmottagning ska meddela uppgift om fast 

vårdkontakt till den enskilde och till slutenvården.  

Meddelande om utskrivningsklar 

Utskrivningsklar innebär ett ställningstagande av den behandlande läkaren om 

att den enskilde inte längre har behov av slutenvårdens resurser. Enheter som 

fått inskrivningsmeddelande ska snarast underrättas om denna bedömning.  

 

Slutenvården säkrar att nödvändig information är överförd till berörda enheter, 

och att den enskilde är informerad. 

 
En underrättelse i enlighet med 7a § tredje stycket lagen (1991:1 128) om 

psykiatrisk tvångsvård ska motsvara en underrättelse om att den enskilde är 

utskrivningsklar.  

Kallelse till samordnad individuell planering vid utskrivning 

Om samordnade insatser behövs ska den fasta vårdkontakten inom öppenvården 

ska senast inom tre kalenderdagar efter underrättelse om utskrivningsklar kalla 

berörda parter till samordnad individuell planering. Tid för samordnad individuell 

planering anpassas efter patientens behov och kan med fördel bestämmas under 

planeringen. Den enskilde behöver inte vara kvar i slutenvården tills kallelse har 

skickats, under förutsättning att planeringen inför utskrivning säkrat en trygg 

hemgång.  

Information vid utskrivning 

Den enskilde ska vid utskrivning få en sammanfattning av den vård och 

behandling som getts under vårdtiden och informeras om läkemedel, hantering 

av hjälpmedel, vad hen ska göra vid försämring och om fast vårdkontakt i 

öppenvården. 

Senast samma dag som den enskilde skrivs ut från slutenvården ska information 

vara överförd till de enheter som fått inskrivningsmedelandet inom kommunen 

och inom öppenvården. Överföring av det medicinska ansvaret hanteras enligt 

gällande remissregler i Västra Götalandsregionen. 
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Den enskildes behov av läkemedel, recept, specifikt förbandsmaterial, 

nutritionsprodukter, hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning ska vara 

säkrade vid utskrivning till öppenvård. 

 

Samordnad individuell plan – upprätta/uppdatera, följa upp och avsluta 

En samordnad individuell plan ska beskriva insatser och åtgärder som den 

enskilde har behov av, beskriva ansvarsfördelning och samordning av insatser. 

Den enskildes delaktighet och inflytande är centralt i arbetet med samordnad 

individuell plan. Det är hens behov och önskemål som utgör utgångspunkten för 

planen.  

En samordnad individuell planering är en process som omfattar flera aktiviteter 

och följer den enskilde över tid. Planen följs upp och uppdateras löpande i 

samverkan mellan berörda enheter.  

En samordnad individuell plan avslutas om den enskilde drar tillbaka sitt 

samtycke eller när parterna är överens om att det inte längre finns behov av 

samordnade insatser. Berörda enheter ansvarar för att dokumentera avslutet.  

För enskilda som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård 

eller rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas innan den 

enskilde kan bedömas som utskrivningsklar. 

4. Kommunernas betalningsansvar 
En kommuns betalningsansvar omfattar enskilda som är folkbokförda i 

kommunen.  

För kommun som har beslutat om att den enskilde ska vistas i en annan kommun 

i någon särskild boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap. 5 § 

andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket punkt 2, 

så har beslutande kommun betalningsansvaret för den enskilde oavsett var den 

enskilde är folkbokförd.  

När en kommun placerat den enskilde i hem för vård och boende följer 

betalningsansvaret den kommun som fattat beslutet, oaktat i vilken kommun 

placeringen är.  

4.1 Betalningsansvar under perioden 2018-01-01 – 2018-09-24 
Betalansvar under perioden sker enligt gällande rutin utifrån tidigare lag om 

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404) och 

inträder enligt samma regler som under 2017.  
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5. Ekonomisk reglering  

5.1 Ekonomisk reglering under perioden 2018-01-01 – 2018-09-24 
Ekonomisk reglering under perioden sker enligt gällande rutin hos varje part 

enligt tidigare lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 

(1990:1404) och sker på individnivå. 

.Ersättning för vård av enskilda som är utskrivningsklara skall lämnas med 

belopp på 4 277 kr/dag enligt 2017 års nivå (SFS 2016:1063). 

Under 2018 gäller övergångsbestämmelse för enskilda som skrivs ut från sluten 

psykiatrisk vård. Dessa innebär att kommunens betalningsansvar inträder efter 

30 kalenderdagar från det att slutenvården underrättat berörda verksamheter 

om att en enskild är utskrivningsklar.  

6. Utvecklingsåtagande  
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att: 

 vidareutveckla arbetsformer och rutiner för tillämpning av tekniska 

lösningar 

 identifiera kvalitetsindikatorer för att följa effektiviteten i 

utskrivningsprocessen 

 vidareutveckla en digital lösning för gemensam uppföljning och rapporter 

 vidareutveckla IT-stöd i enlighet med överenskommelse och gemensam 

riktlinje vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 arbeta vidare med vad i dagens remisshantering i landstingsfinansierad 

verksamhet som behöver överföras till gemensamt IT-stöd 

7. Uppföljning  
Överenskommelsen ska följas upp årligen. Parterna är överens om att strukturer 

och former för uppföljning med tillhörande planer ska utvecklas utöver vad som 

framkommer nedan.  

 

De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport enligt anvisningar 

från Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:  

 Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till 

gemensamma förbättringar.  
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8. Ändringar i överenskommelsen och riktlinjen 
Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, 
vara skriftliga och undertecknade av parterna. 
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar 
överenskommelsens och riktlinjens huvudsakliga innehåll, exempelvis 
anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan hanteras på 
tjänstemannanivå. Ändringen initieras och godkänns då av Västra 
Götalandsregionens hälso– och sjukvårdsdirektör och direktören på VästKom 
efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig förankring i 
respektive huvudmannaled. Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 

9. Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

10. Tvist  
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i 
enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. Det 
innebär att tvist i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt inom 
vårdsamverkan.  



 

 

Gemensam riktlinje 
om in- och 
utskrivningar från 
sluten hälso- och 
sjukvård  
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Om riktlinjen  
Riktlinjen för utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i överenskommelsen 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och 

sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen samt vårdgivare som respektive parter 

har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från gällande lagar och Socialstyrelsens 

föreskrifter.  

Varje vårdgivare har ansvar för att upprätta lokala rutiner för säker tillämpning av riktlinjen. 

Det fastställda IT-stödet och Nationell Patientöversikt med tillhörande rutiner ska användas. 

Vårdval och den enskildes rätt att välja vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet ska 

beaktas.  

Avvikelser 
Om riktlinjen inte följs är varje anställd som är delaktig i eller berörd av planeringen skyldig 

att rapportera avvikelsen. Respektive vårdgivares riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering 

gäller. Den enskildes intressen får aldrig åsidosättas på grund av att skilda parter har olika 

verksamhets- och kostnadsansvar.  

I de fall då riktlinjen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser, samverkan och hur frågor 

ska lösas mellan vårdgivarna, ska problem i första hand lösas av verksamhetschef eller 

motsvarande.   

Avvikelser i samverkan ska hanteras enligt gällande hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.  
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In- och utskrivningsprocessen 

 

För en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är det 

gemensamma ansvaret beskrivet i varje processled av utskrivningsprocessen. 

Samtycke 
In- och utskrivningsprocessen förutsätter samtycke från den enskilde. Om samtycke till 

samordning och utbyte av information lämnas genomförs utskrivningsprocessen enligt 

denna riktlinje. Varje part måste förvissa sig om att samtycke har lämnats. 

När samtycke inte lämnas ansvarar respektive enhet för att dokumentera planerade insatser 

inom sitt ansvarsområde. Respektive part ansvarar också för att dokumentera att samtycke 

inte lämnats. 

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att 

en uppgift lämnas ut tillämpas regleringen i offentlighets- och sekretesslagen. (OSL 25 kap § 

13) 
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Vårdbegäran/Remiss  

 

Öppenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 

När öppenvården initierar akut eller planerad inskrivning i slutenvård 
ska en remiss/vårdbegäran medfölja, sändas eller vidarebefordras till 
slutenvården.  
 
Denna remiss/vårdbegäran ska innehålla: 

- kontaktuppgifter 
- vad den egentliga försämringen är 
- aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 

läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 
- den enskildes funktionstillstånd 
- boendeform 
- pågående insatser 
- om fast vårdkontakt redan finns 

 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och slutenvården 
efterfrågar information ska sådan överföras skyndsamt.  

Slutenvårdens 
ansvar 

Uppmärksamma och efterfråga kompletterande information.  

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Vid akut eller planerad inskrivning till slutenvården ska en 
vårdbegäran sändas till mottagande enhet om samtycke getts för 
detta och den enskilde är inskriven i den kommunala hälso- och 
sjukvården.  
 
Informera slutenvården om: 

- kontaktuppgifter 
- vad den egentliga försämringen är 
- aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 

läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 
- den enskilde funktionstillstånd 
- boendeform 
- pågående insatser 

 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och slutenvården 
efterfrågar information ska sådan överföras skyndsamt.  

Socialtjänstens 
ansvar 

När det är relevant bör även socialtjänsten skicka vårdbegäran eller 
komplettera befintlig vårdbegäran med följande information: 

- kontaktuppgifter 
- pågående insatser 
- aktuell situation 
- annan relevant information 
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Inskrivningsmeddelande  

 

Öppenvårdens 
ansvar 

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Meddela vald primärvårdsrehabilitering om inskrivningen. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Skicka ett inskrivningsmeddelande inom 24 timmar efter att 
behandlade läkare bedömt att den enskilde kan ha behov av insatser 
efter utskrivning. Om bedömningen sker i ett senare skede i 
vårdförloppet ska ett inskrivningsmeddelande även då skickas inom 
24 timmar efter att bedömningen gjordes. 
 
Ett inskrivningsmeddelande ska skickas även om den enskilde redan 
har en samordnad individuell plan. 
 
Efterfråga samtycke från den enskilde och meddela det till berörda 
enheter. Om inte samtycke ges ska berörda enheter meddelas detta.  
Samtycke ska inhämtas för att kunna påbörja planeringen som löper 
fram till den enskilde är utskriven, och för att kunna meddela berörda 
enheter inskrivningsorsak. Samtycke behöver inte hämtas från den 
enskilde för att skicka ett inskrivningsmeddelande utan 
inskrivningsorsak. 
 
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla: 

- namn och personnummer 
- i vilken kommun den enskilde är folkbokförd 
- vilken vårdcentral den enskilde är listad på och/eller 
- vilken specialistmottagning den enskilde har sin pågående 

behandling vid 
- preliminärt datum för utskrivning 

 
Inskrivningsorsak ska meddelas i anslutning till 
inskrivningsmeddelande om den enskilde samtycker till det. 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Kontakta berörd enhet i slutenvården.  
 
Ta emot och meddela berörda aktörer inom kommunen.  
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Att förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Ta emot och meddela berörda aktörer inom kommunen. 
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Planering inför utskrivning  

 

Planering inför utskrivning görs kontinuerligt, medan den enskilde är kvar på sjukhuset, för 

att säkra en trygg och säker utskrivning. Planeringen pågår från det att 

inskrivningsmeddelande skickats till den enskilde är hemma och ska säkra att den enskildes 

behov av vård och omvårdnad är omhändertagna fram tills den samordnade individuella 

planen görs. Det är under planering inför utskrivning som de olika aktörerna tillsammans 

säkrar att de mottagande enheterna är beredda vid själva utskrivningen. Om den enskilde 

inte har behov av samordnade insatser efter utskrivningen ska planeringen inför utskrivning 

ändå säkra en trygg utskrivning mellan de enheter som behöver vara involverade.  

Den enskilde har under planeringen rätt att bli informerad om sin rätt att ansökan om SoL-

insatser av socialtjänsten.  

Beroende på den enskildes behov och omfattningen av förändring som krävs efter 

utskrivning kommer planeringen inför utskrivning att se olika ut.   

Öppenvårdens 
ansvar 

När fast vårdkontakt är utsedd kontaktar denne den enskilde eller 
dess företrädare, berörda enheter och, om den enskilde vill det, dess 
närstående för samordning och planering utan dröjsmål. 
 
Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. Om 
samordnade insatser behövs: komma överens med den enskilde och 
berörda enheter om lämplig tidpunkt för samordnad individuell 
planering. 
 
Komma överens om vem av de fasta vårdkontakterna som är 
huvudansvarig om det finns flera. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Utreda och fastställa fortsatta behov av hälso- och sjukvård. Om 
behov av rehabiliterande insatser i öppenvård finns ska den enskilde 
tillfrågas om vilken rehabiliteringsenhet hen väljer/har valt.  
 
Involvera den enskilde och/eller närstående. 
 
För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 
lagen om rättspsykiatrisk vård ska ansvarig chefsöverläkare medverka 
i samordning och planering med samtliga berörda enheter.  
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter.  
 

Kommunala 
hälso- och 

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. 
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sjukvårdens 
ansvar 

Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Informera om socialtjänstens insatser. Ta emot eventuell ansökan 
från den enskilde, utreda och bedöma behov av bistånd enligt 
socialtjänstlagen och/eller lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda enheter. 
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Fast vårdkontakt utses i öppen vård eller är redan utsedd  

 

Öppenvårdens 
ansvar 

Verksamhetschef ansvarar för att fast vårdkontakt utses. 
 
Om den enskilde redan har en fast vårdkontakt kan denne fortsätta 
att vara det. 
 
Om det finns fler än en fast vårdkontakt ska dessa samverka och 
samordna sina insatser.  
 
Meddela kontaktuppgifter till fast vårdkontakt till berörda enheter 
utan dröjsmål. 

 
Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Meddelande om utskrivningsklar 

 

Öppenvårdens 
ansvar 

 

Slutenvårdens 
ansvar 

Behandlande läkare bedömer att den enskilde inte längre har behov 
av den slutna vårdens resurser. Därefter meddelar slutenvården 
omgående berörda enheter att den enskilde är utskrivningsklar.   
 
Slutenvården säkrar att nödvändig information är överförd till 
berörda enheter, och att den enskilde är informerad. Se vidare under 
avsnitt ”Information vid utskrivning”. 
 
För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV): 
Chefsöverläkaren ansvarar för att underrätta berörd enhet vid 
landsting, kommun eller annan huvudman om beslut om öppen 
psykiatrisk tvångsvård så snart som möjligt (7 a § LPT), om 
bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det. 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Kallelse till samordnad individuell planering 

 
Detta processteg gäller då den enskilde efter utskrivning har behov av samordnade insatser.  

Mötestid för samordnad individuell planering (SIP) anpassas efter patientens behov och kan 

med fördel bestämmas under i planeringen inför utskrivning. Kallelse kan skickas innan 

meddelande om utskrivningsklar och SIP-mötet kan genomföras redan på sjukhuset. Det 

vanligaste är dock att SIP-mötet genomförs när den enskilde är utskriven från slutenvården, 

och att kallelsen skickas av öppenvården efter slutenvårdens meddelande om 

utskrivningsklar. Den enskilde ska ha lämnat samtycke till att kallelse skickas. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Ska skyndsamt skicka kallelse till samordnad individuell planering (SIP) 
till den enskilde och berörda enheter, senast tre kalenderdagar efter 
att slutenvården skickat meddelande om utskrivningsklar.  

 
Om den enskilde har flera fasta vårdkontakter ska dessa samverka och 
besluta vem av dem som ansvarar för att kalla till en samordnad 
individuell planering. Endast en fast vårdkontakt kallar till samordnad 
individuell planering. 

 
Kallelsen ska ange: 

- vem planeringen gäller för 
- syfte och vilka frågor som ska tas upp 
- vem som är sammankallande 
- vilka som är kallade och inbjudna  
- tid, plats och mötesform 

 
För enskilda som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska planeringen i stället 
genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § 
lagen om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk 
vård. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Information vid utskrivning 

 

Öppenvårdens 
ansvar 

Omgående kvittera information från slutenvården så att den enskilde 
kan skrivas ut.  
 
Skyndsamt begära kompletterande information i de fall det saknas 
nödvändig information för en säker och trygg fortsatt vård. 

Slutenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutenvårdens 
ansvar 

Information vid utskrivning ska skickas till alla enheter som fått 
inskrivningsmeddelande och andra berörda enheter som har 
betydelse för fortsatt vård, stöd och omsorg. 
 
All dokumentation ska vara klar och överförd till berörda enheter 
innan den enskilde skrivs ut från slutenvården även om inget 
samtycke till samordnad individuell planering har getts. Nödvändig 
information som ska lämnas är:  

- epikris/slutanteckning 
- remiss där det fortsatta vårdbehovet framgår 
- läkemedelslista och läkemedelsberättelse 
- hälso- och funktionstillstånd för den enskilde vid in- och 

utskrivning 
- den enskildes upplevelse av sitt hälsotillstånd 
- riskbedömningar 
- vårdsammanfattning 
- redogörelser för komplikationer och avvikelser under 

vårdtiden 
- arbetsförmåga (om relevant) 

 
Nödvändiga läkemedel, specifikt förbandsmaterial och 
nutritionsprodukter ska vara tillgängliga och säkrade för de dygn som 
krävs för en kontinuitet i behandlingen efter utskrivning. Recept ska 
vara utfärdade enligt gällande regionala medicinska riktlinjer för 
Västra Götalandsregionen. Nödvändiga hjälpmedel och 
medicinskteknisk utrustning ska vara tillgängliga och säkrade för den 
enskilde efter utskrivning. 
 
Den enskilde ska ha fått muntlig och skriftlig information och en 
genomgång av: 

- läkemedelslista och läkemedelsberättelse 
- hantering av hjälpmedel 
- en sammanfattning av den vård och behandling som getts 

under vårdtiden 
- vad den enskilde ska göra vid försämring 
- fast vårdkontakt i öppenvården 

 

Kommunala 
hälso- och 

Omgående kvittera information från slutenvården så att den enskilde 
kan skrivas ut.  
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sjukvårdens 
ansvar 

Skyndsamt begära kompletterande information i de fall det saknas 
nödvändig information för en säker och trygg fortsatt vård. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Omgående kvittera information från slutenvården så att den enskilde 
kan skrivas ut.  
 
Skyndsamt begära kompletterande information i de fall det saknas 
nödvändig information för en säker och trygg fortsatt vård. 
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Upprätta eller uppdatera SIP 

Detta processteg gäller då den enskilde efter utskrivning har behov av samordnade insatser.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Den fasta vårdkontakten ansvarar för att en SIP upprättas eller 
uppdateras och dokumenteras i samverkan med berörda enheter och 
den enskilde. I detta kan ett uppföljningsansvar av SIP:en ingå.  
 
Primärvårdsrehabiliteringen ska vid kallelse delta vid samordnad 
individuell planering och/eller upprättande/uppdatering av SIP. I 
detta kan ett uppföljningsansvar av SIP:en ingå. 
 
Fasta vårdkontakten ansvarar för att SIP:en är delgiven och 
överlämnad till den enskilde. 

 
Slutenvårdens 
ansvar 

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering och/eller 
upprättande/uppdatering av SIP. 
 
För öppen psykiatrisk eller rättspsykiatrisk tvångsvård enligt 7 § och 7 
a § LPT och 12 a § LRV ska samordnad plan upprättas av 
chefsöverläkaren, om en bedömning finns om att den enskilde är i 
behov av insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård. Den 
samordnade planen ska utformas i samarbete mellan de enheter vid 
kommunen eller landstinget som svarar för insatserna. Den 
samordnade planen är upprättad när den har justerats av enheterna.  
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering och/eller 
upprättande/uppdatering av SIP. I detta kan ett uppföljningsansvar av 
SIP:en ingå. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Ska vid kallelse delta vid samordnad individuell planering och/eller 
upprättande/uppdatering av SIP. I detta kan ett uppföljningsansvar av 
SIP:en ingå. 
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Följa upp SIP 

Detta processteg gäller då den enskilde efter utskrivning har behov av samordnade insatser. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Fasta vårdkontakten har ett uppföljningsansvar och ansvarar också för 
att kalla till uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Fasta vårdkontakten deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan 
berörd enhet. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Har ett uppföljningsansvar och ansvarar också för att kalla till 
uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd enhet. 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Har ett uppföljningsansvar och ansvarar också för att kalla till 
uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd enhet. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Har ett uppföljningsansvar och ansvarar också för att kalla till 
uppföljning om det är så beslutat i SIP. 
 
Deltar vid uppföljning av SIP om kallad av annan berörd enhet. 
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Avsluta SIP 

 

Detta processteg gäller då den enskilde efter utskrivning har behov av samordnade 

insatser.  

Den samordnande planeringen avslutas när den enskildes mål är uppfyllda, när den 

enskilde inte längre har behov av insatser som behöver samordnas eller om den 

enskilde drar tillbaka sitt samtycke. Varje huvudman ansvarar för att dokumentera 

avslutet. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Slutenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
  

  

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 

anneli.bjerde@vastkom.se 

  

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020 
 
Förslag till beslut: 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020  
 

• VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera medlems-
kommunerna att arbeta efter Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020 

 

Sammanfattning 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll 
specificeras i årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En 
särskild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och 
samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner.  
 
Arbete har under 2016 och 2017 gjorts för att utreda behov och formulera 
gemensamma mål för länets samtliga 50 huvudmän inom fem fokusområden: 
förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet 
och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 
Handlingsplanen har tagits fram via ett brett partsgemensamt arbete och är 
gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG1. Handlingsplanen föreslås gälla 
under 2018-2020 och innehåller målformuleringar kring bl.a. nollvision för suicid i 
Västra Götaland; att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd; att 
personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP (samordnad individuell plan); 
att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och att 
bruk av alkohol och narkotika bland unga ska förebyggas och uppmärksammas.  
 
För framtagande och genomförande av handlingsplanen finns en styrgrupp med 
representanter från delregional vårdsamverkan, VästKom och VGR. Styrgruppen har 
ett fortsatt ansvar för att följa utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens 
delar, ansvarar för återrapportering till VVG och de delregionala vårdsamverkans-
organisationerna. Arbete pågår i hela länet för att kunna realisera handlingsplanens 
innehåll genom aktiviteter på alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt. 
 
VVG ställde sig bakom handlingsplanen den 5 oktober och SRO den 27 oktober 
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Tjänsteutlåtande 
  

  

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 

anneli.bjerde@vastkom.se 

 

Arbetet med handlingsplanen 
Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår sedan 2016 
för att ta fram gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. Beslut om 
länsgemensamt uppdrag kring analys och handlingsplan fattades av LiSA-gruppen i 
april 2016 och arbetet följs nu av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). Arbetet 
samordnas gemensamt av Koncernkontoret och VästKom. Den gemensamma arenan 
är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.  
 
För genomförande av handlingsplanen finns en styrgrupp som är baserad på 
delregional vårdsamverkan. Styrgruppen består av representanter från fem 
vårdsamverkansområden, med en representant vardera från specialistpsykiatri, 
primärvård och kommun, samt brukarföreträdare och chefen för avdelning folkhälsa, 
VästKom och Koncernkontoret.  
 
Process  
Arbete har under 2016 och 2017 gjorts för att utreda behov och formulera 
gemensamma mål för länets samtliga 50 huvudmän inom fem fokusområden: 
förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet 
och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation.  
 
Hösten 2016 och våren 2017 har innefattat en bred dialog i länet med deltagande 
tjänstemän från kommun och region från delregional vårdsamverkan i syfte att skapa 
delaktighet och förankring i det arbete som ska göras och för prioritering av insatser. 
Dialoger har förts med samarbetspartners, brukarföreträdare, representanter från 
HBTQ-rörelsen och nationella minoriteter. 
 
Handlingsplanen 
Handlingsplanen är gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG2. Den 
föreslås gälla under 2018 - 2020 och innehåller målformuleringar kring bl.a. nollvision 
för suicid i Västra Götaland; att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och 
stöd; att personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP (samordnad 
individuell plan); att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända 
betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland 
unga.  
 
Styrgruppen har haft i uppdrag att fatta beslut om handlingsplanens mål och 
uppföljningsindikatorer vilket skedde den 2 oktober. VVG ställde sig bakom 
handlingsplanen den 5 oktober och SRO den 27 oktober. 
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Tjänsteutlåtande 
  

  

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 

anneli.bjerde@vastkom.se 

 
Uppföljning  
Styrgruppen har ett fortsatt ansvar för att följa utvecklingen och genomförandet av 
handlingsplanens delar, ansvarar för återrapportering till VVG och de delregionala 
vårdsamverkansorganisationerna. Arbete pågår i hela länet för att kunna realisera 
handlingsplanens innehåll genom aktiviteter på alla nivåer – regionalt, delregionalt 
och lokalt. 
 
 
 
 
Göteborg den 7 november 
 
Thomas Jungbeck   Anneli Assmundson Bjerde 
Direktör     Utvecklingsstrateg  
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Tjänsteutlåtande 
  

  

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 

anneli.bjerde@vastkom.se 

  

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020 
 
Förslag till beslut: 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020  
 

• VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera medlems-
kommunerna att arbeta efter Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020 

 

Sammanfattning 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll 
specificeras i årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En 
särskild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och 
samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner.  
 
Arbete har under 2016 och 2017 gjorts för att utreda behov och formulera 
gemensamma mål för länets samtliga 50 huvudmän inom fem fokusområden: 
förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet 
och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 
Handlingsplanen har tagits fram via ett brett partsgemensamt arbete och är 
gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG1. Handlingsplanen föreslås gälla 
under 2018-2020 och innehåller målformuleringar kring bl.a. nollvision för suicid i 
Västra Götaland; att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd; att 
personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP (samordnad individuell plan); 
att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och att 
bruk av alkohol och narkotika bland unga ska förebyggas och uppmärksammas.  
 
För framtagande och genomförande av handlingsplanen finns en styrgrupp med 
representanter från delregional vårdsamverkan, VästKom och VGR. Styrgruppen har 
ett fortsatt ansvar för att följa utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens 
delar, ansvarar för återrapportering till VVG och de delregionala vårdsamverkans-
organisationerna. Arbete pågår i hela länet för att kunna realisera handlingsplanens 
innehåll genom aktiviteter på alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt. 
 
VVG ställde sig bakom handlingsplanen den 5 oktober och SRO den 27 oktober 
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Tjänsteutlåtande 
  

  

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 

anneli.bjerde@vastkom.se 

 

Arbetet med handlingsplanen 
Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår sedan 2016 
för att ta fram gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. Beslut om 
länsgemensamt uppdrag kring analys och handlingsplan fattades av LiSA-gruppen i 
april 2016 och arbetet följs nu av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). Arbetet 
samordnas gemensamt av Koncernkontoret och VästKom. Den gemensamma arenan 
är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.  
 
För genomförande av handlingsplanen finns en styrgrupp som är baserad på 
delregional vårdsamverkan. Styrgruppen består av representanter från fem 
vårdsamverkansområden, med en representant vardera från specialistpsykiatri, 
primärvård och kommun, samt brukarföreträdare och chefen för avdelning folkhälsa, 
VästKom och Koncernkontoret.  
 
Process  
Arbete har under 2016 och 2017 gjorts för att utreda behov och formulera 
gemensamma mål för länets samtliga 50 huvudmän inom fem fokusområden: 
förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet 
och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation.  
 
Hösten 2016 och våren 2017 har innefattat en bred dialog i länet med deltagande 
tjänstemän från kommun och region från delregional vårdsamverkan i syfte att skapa 
delaktighet och förankring i det arbete som ska göras och för prioritering av insatser. 
Dialoger har förts med samarbetspartners, brukarföreträdare, representanter från 
HBTQ-rörelsen och nationella minoriteter. 
 
Handlingsplanen 
Handlingsplanen är gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG2. Den 
föreslås gälla under 2018 - 2020 och innehåller målformuleringar kring bl.a. nollvision 
för suicid i Västra Götaland; att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och 
stöd; att personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP (samordnad 
individuell plan); att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända 
betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland 
unga.  
 
Styrgruppen har haft i uppdrag att fatta beslut om handlingsplanens mål och 
uppföljningsindikatorer vilket skedde den 2 oktober. VVG ställde sig bakom 
handlingsplanen den 5 oktober och SRO den 27 oktober. 
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Tjänsteutlåtande 
  

  

Anneli Assmundson Bjerde 

Utvecklingsstrateg, Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

VästKom  

 

anneli.bjerde@vastkom.se 

 
Uppföljning  
Styrgruppen har ett fortsatt ansvar för att följa utvecklingen och genomförandet av 
handlingsplanens delar, ansvarar för återrapportering till VVG och de delregionala 
vårdsamverkansorganisationerna. Arbete pågår i hela länet för att kunna realisera 
handlingsplanens innehåll genom aktiviteter på alla nivåer – regionalt, delregionalt 
och lokalt. 
 
 
 
 
Göteborg den 7 november 
 
Thomas Jungbeck   Anneli Assmundson Bjerde 
Direktör     Utvecklingsstrateg  
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Innehåll

Bakgrund

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa”. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner 
och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra Götalandsregionen (VGR), 
de 49 kommunerna via kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra Götaland (NSPHiG). 
Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och 
lokalt.
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Vi sätter ljus på skavet

Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer för 
uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli bättre 
i hela Västra Götaland. Eller med andra ord: Vi vill se 
handlingsplanen som ett försök att sätta plåster på några 
redan uppkomna skav, se till att det läker ordentligt och 
att det inte uppstår nya.

Process för framtagande 
Organisation

Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så 
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt – 
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma 
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de 
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns 
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. År 2017 
förändrades sammansättningen och gruppen benämns 
nu Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). Deltagare i  
VVG är en representant från varje huvudman (kommun 
och region) utsedda via delregional vårdsamverkan. 
Uppdraget är att identifiera gemensamma behov, 
utgöra stöd för kunskapsutveckling, stödja samordning 
och skapa förutsättningar för länets utveckling inom 
välfärdsområdet. 

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för 
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa 
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens 
delar och ansvara för återrapportering såväl till  VVG 
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna. 
I styrgruppen finns representanter från de fem 
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri, 
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även 
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning folkhälsa. 
Styrgruppen leds av representanter från VästKom och 
VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård. 

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred 
front med deltagande tjänstemän från kommun och 
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte 
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som 
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners, 
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter. 

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Hur 
arbetet ska göras ska beskrivas i en genomförandeplan 
med delregionala och/eller lokala aktiviteter för att 
nå målen. En delregional genomförandeplan möjliggör 
anpassningar till de geografiska och befolkningsmässiga 
skillnader som finns i länet och hur arbete ska 
ske tillsammans med t ex privata vårdgivare, 
samarbetspartners och brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning

Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en 
användarmanual och ett excel-ark för 

baslinjemätning. Dessa finns att hämta på 
VästKoms hemsida (www.vastkom.se) och på 
Vårdgivarwebben (http://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben). 

Regionens 

verksamheter

 

 

Kommunerna i 

Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  

Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal självmord i befolkningen.
• Antal självmordsförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 230 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök 
och bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan 
förebyggas genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan 
handla om att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, 
ge stöd och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer 
och att utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se 
självmord som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensamma aktiviteter
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP.
• Från länsgemensam styrgrupp för handlings-

plan psykisk hälsa framföra vikten av digitalt 
stöd för SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

• Uppdra åt brukarorganisationer att följa 
arbetet med SIP – hur blir det för den 
enskilde?

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting 
ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov 
tillgodosedda när flera aktörer ansvarar för insatser. En SIP 
gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen 
av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst och 
ansvarsfördelningen blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg 
för samordning mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet 
i utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns 
på VästKoms hemsida (www.vastkom.se/sip) samt på Vårdgivar-
webben (www.vgregion.se/svpl/sip).
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
•  Antal personer med missbruk och/eller beroende 

utskrivna enligt LVM.
• Undvikbara slutenvårdstillfällen.
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala tillämpningar 

av “Överenskommelse om samarbete mellan  
Västra Götalandsregionen och kommunerna 
i  Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som 
en väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med 
två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) 
får vård och behandling parallellt och samordnat.  Vård- och 
stödinsatser från olika aktörer i kommun och region kan 
också behöva integreras för att möta den enskildes behov. 
Insatserna ska syfta till att förhindra utveckling av allvarliga 
tillstånd och ytterst bidrar till undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för föräldraförmåga.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns 
på VästKoms hemsida (www.vastkom.se/sip) samt på Vårdgivar-
webben (www.vgregion.se/svpl/sip).

Informations- och arbetsmaterial för Västbus finns på en egen 
webbplats: www.vgregion.se/vastbus

Barn och unga som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP/Västbusplan

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 
Götaland finns  Västbus riktlinjer och en motsvarande 
Västbusplan framtagen för barn och unga. En SIP/Västbusplan 
gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen av 
insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola och 
ansvarsfördelningen blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg 
för samordning mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal självmord i befolkningen 0-19 år.
• Antal självmordsförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till 8 procent av flickorna 
och 4 procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt 8–9 självmord per år i 
åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat självmord går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se självmord som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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3 Användarmanual 

 

Information om användarmanual  
Som en del av arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland har ett antal indikatorer 
valts ut för att följa handlingsplanens 15 mål över tid. Syftet med indikatorerna är att utgöra underlag 
för verksamhetsuppföljning av arbetet med psykisk hälsa. Målsättningen är att indikatorerna ska 
möjliggöra jämförelser av processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringar 
med hänsyn till såväl kvalitet som tillgänglighet.  
 
Syftet med denna användarmanual är att underlätta uppföljningsarbetet genom att för varje enskild 
indikator redovisa definition, datakälla, instruktioner för datainhämtning, avvägningar vid tolkning av 
utfall samt en kortfattad förklaring av de ingående komponenterna för respektive indikator. 
Indikatorerna redovisas i denna manual enligt följande exempelmall, se Tabell 1. 
 

Tabell 1. Exempelmall för rapportering av indikatorer 
Indikator Fullständigt namn på indikatorn 
Område Anger det fokusområde som avses följas upp med hjälp av indikatorn: 

•  Förebyggande och främjande arbete 
•  Tillgängliga tidiga insatser 
• Enskildas delaktighet och rättigheter 
• Utsatta grupper 
• Ledning, styrning och organisation 

Förklaring Definition, förtydligande och beskrivning av indikatorn 
Geografisk 
nivå 

Anger den geografiska ”nivå” som data redovisas för (region/delregion/kommun). 
För ett fåtal indikatorer redovisas även hälso- och sjukvårdsnämndsområde (HSN) 

Karaktär Anger om indikatorn mäter processer eller resultat 
Målområde Specifikation av vilket indikatorvärde som eftersträvas (högt/lågt, JA/NEJ mm.) 

Avvägningar Eventuella avvägningar som behöver tas i beaktande vid tolkning av indikatorn 
Källa Källa för indikatorn, inklusive länk1 
Instruktion Instruktioner för att ta fram data 
Not Eventuell reservation för att mer detaljerad eller annan redovisning av indikatorn 

önskas samt övriga kommentarer 
 
Indikatorerna är betecknade utifrån målgrupp, mål och indikator enligt systemet [V/B] [1-5].[1-4]. 
Målgruppen betecknas med V för vuxna och B för barn och unga, medan mål och indikator betecknas 
med siffror. Indikator V2.1.1 avser exempelvis målgruppen vuxna, mål 2.1 (Äldre personer med psykisk 
ohälsa ska få vård och stöd), indikator nummer 1. 
 
I enlighet med handlingsplanen följer presentationen av mål och tillhörande indikatorer den ordning 
fokusområdena presenteras efter, där Förebyggande och främjande arbete utgör det första 

                                                           
1 Angiven länk gäller för 2017-07-11 men kan komma att ändras i framtiden. 
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fokusområdet och Ledning, styrning och organisation det sista. Följaktligen kan identiska mål för vuxna 
respektive barn och unga redovisas under olika avsnitt utifrån vilket fokusområde de tilldelats. 
 
I arbetet har de utvalda indikatorerna kategoriserats som struktur-, process- eller resultatindikatorer. 
Fördelningen är inspirerad av Donabedianmodellen (Donabedian, 1966) och utgår ifrån måttens 
respektive förhållande till varandra, se Figur 1. Enligt denna modell är det existerande strukturer som 
möjliggör processer, och genomförda processer som i sin tur leder till resultat. För en optimal 
uppföljning och utvärdering är det således viktigt att indikatorerna mäter såväl strukturer, processer 
och resultat för att erhålla en komplett bild av arbetets utveckling.  
 
 
 
 
 
 
Värt att notera är att indikatorns ”karaktär” har stor betydelse för tolkningen av utfallet. Med en 
resultatindikator speglas resultatet och effekterna av regionens och kommunernas arbete. Utfallen av 
resultatindikatorer är således relativt lättolkade då de utgör ett direkt mått på det resultat och den 
effekt som eftersträvas. Samtidigt är resultatindikatorer ofta komplexa och påverkas generellt av ett 
flertal olika samverkande faktorer. En processindikator speglar å andra sidan de aktiviteter och insatser 
som genomförs i regionen och kommunerna. Processindikatorer är därmed, i regel, mer påverkbara. 
Tolkningen av utfallen är emellertid mer komplex då processernas effekter i vissa fall är osäkra och inte 
nödvändigtvis förenliga med det resultat och den effekt som eftersträvas.2 Strukturindikatorer speglar 
de förutsättningar som finns för att kunna genomföra processer, exempelvis i form av finansiella 
resurser, personal och kompetens. Utfallen är följaktligen inte alltid påverkbara av utföraren och bör 
primärt tolkas som ett mått på verksamheternas kapacitet att faktiskt utföra de angivna processerna 
och därigenom uppnå de eftersträvade resultaten. Mer information om de olika indikatorerna finns att 
tillgå i Socialstyrelsens rapporter Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten eller 
Handbok för utveckling av indikatorer (2007, 2017 a).  
 
Som en konsekvens av att processer är nödvändiga för att generera relevanta strukturer har dessa två 
gemensamt benämnts som processindikatorer i denna användarmanual. Processindikatorer utgör 
enligt användarmanualen således samtliga mått som speglar förutsättningar, aktiviteter och insatser 
för att uppnå en eftersträvad effekt, medan resultatindikatorer speglar de resultat som är förenliga med 
den eftersträvade effekten.  
 
Med hänsyn till indikatorernas olika egenskaper är det viktigt att särskilja mellan indikatorernas 
praktiska användningsområde. Generellt lämpar sig processindikatorer väl som verktyg för aktiv 
verksamhetsstyrning genom att specificera vilka aktiviteter och insatser som bör prioriteras. 
Resultatindikatorer bör dock i huvudsak betraktas som ett verktyg för verksamhetsutvärdering och bör 
ej aktivt påverka den operationella verksamheten då detta riskerar leda till att verksamheter felaktigt 
fokuserar på mätbara indikatorutfall på bekostnad av omätbar vård- och omsorgskvalitet. 

                                                           
2 Osäkerhet kring resultat gäller ej för evidensbaserade processer vars effekter blivit vetenskapligt fastställda. 

Struktur Process Resultat

Figur 1. Illustration av Donabedianmodellen 
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5 Användarmanual 

 
En sammanfattning över viktiga avvägningar förknippade med processindikatorer och 
resultatindikatorer följer i Tabell 2. 

Tabell 2. Avvägningar kopplade till indikatorkaraktär 
Processindikator • Potentiellt osäker koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall direkt hänförlig till specifik aktivitet 
• Snabbrörlig och direkt påverkbar 
• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsstyrning 

Resultatindikator • Tydlig och direkt koppling till eftersträvad effekt 
• Utfall svårt att hänföra till specifik aktivitet 
• Trögrörlig och svår att påverka 
• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsutvärdering 

 
Samtliga uppföljningsindikatorer är utvalda utifrån tre huvudsakliga kriterier3: 

• Relevans: indikatorn ska vara påverkbar av kommunerna/regionen samt spegla områden som 
är viktiga att förbättra med avseende på kvalitet och/eller effektivitet för att uppnå det 
eftersträvade målet i enlighet med handlingsplanens ändamål. 

• Validitet: indikatorn ska mäta det den avser att spegla på ett tillförlitligt sätt och ge en pålitlig 
och representativ reflektion av den generella utvecklingen inom kommunerna/regionen. 

• Tillgänglighet: indikatorn ska genereras med hjälp av tillgängliga data utan att öka 
kommunernas och regionens administrativa börda. 

 
Utifrån ett relevansperspektiv kan det vara viktigt att belysa att de utvalda indikatorerna inte i önskvärd 
utsträckning fångar den jämlikhetsproblematik som är förknippad med psykisk ohälsa. Nivån på den 
psykiska hälsan inom olika geografiska områden är ojämnt fördelad och skiljer sig väsentligt mellan 
olika befolkningsgrupper. För de utvalda indikatorerna går det att illustrera och analysera dessa 
variationer med avseende på geografi, ålder och kön. Det saknas emellertid möjlighet att analysera 
variationerna utifrån socioekonomiska faktorer som till exempel arbetslöshet, utbildningsnivå och 
medelinkomst trots att dess effekter på psykisk hälsa är allmänt etablerad (Janlert, 2016; 
Folkhälsomyndigheten, 2015 a-b). I Socialstyrelsen rapport Ojämna villkor för hälsa och vård (2011) 
framgår det även att socioekonomiska faktorer har stor betydelse för kvaliteten på den vård som 
erhålls. Bristen på tillgängliga data för socioekonomiska faktorer utgör således ett utvecklingsområde 
som skulle bidra med att nyansera bilden av den psykiska hälsan inom kommunerna och regionen 
ytterligare samt bidra till att fler förbättringsområden kan identifieras. 
 
Värt att nämnas är också att för en del målområden är indikatorerna på nationell nivå mycket få. Eget 
arbete i länet kan därför behövas för att kunna göra uppföljning. För vissa utvalda indikatorer har även 
konstaterats att det ibland vore önskvärt att kunna skära analyserna på en annan nivå, men att data för 
önskvärd analysnivå inte alltid finns tillgänglig. Det är angeläget att påpeka att syftet med indikatorerna 
inte är att utvärdera den enskilda organisationen, utan snarare att försöka få underlag för att kunna 
spegla gemensamt arbete och samverkan i respektive organisations data. 
 

                                                           
3 Kriterierna bygger på Socialstyrelsens (2017 b) 6 krav för utformning av indikatorer. 
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Slutligen bör lyftas fram att det är viktigt att, trots indikatorernas målsättning om att möjliggöra 
jämförelser, vara uppmärksam på de svårigheter som sådana jämförelser innefattar. Som tidigare 
nämnts är indikatorutfallen exempelvis inte justerade för socioekonomiska faktorer, och inte heller för 
andra strukturella förutsättningar som kan vara av betydelse för den psykiska hälsan. Med detta i 
åtanke bör resultatet av jämförelser mellan olika geografiska områden alltid tolkas i ljuset av de 
förutsättningar som föreligger och kan tänkas påverka resultatet.  
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Sammanfattning av indikatorer 
Nedan följer en uppsummering av de indikatorer som tagits fram för uppföljning av handlingsplanen 
för psykisk hälsa i Västra Götaland, se Tabell 3. 

Tabell 3. Indikatorer för uppföljning av handlingsplanen för psykisk hälsa 
Indikatorer för vuxna  Indikatorer för barn och unga 
Mål 1.1. Nollvision om suicid i Västra Götaland  Mål 1.1. Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela 

uppväxt 
V1.1.1 Antal självmord i befolkningen  B1.1.1 Manualbaserad insats för föräldrastöd 
V1.1.2 Antal självmordsförsök i befolkningen  B1.1.2 Standardiserade bedömningsmetoder för 

föräldraförmåga 
V1.1.3 Handlingsplan för suicidprevention  Mål 1.2. Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan 

med godkända betyg 
Mål 2.1. Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård 
och stöd 

 B1.2.1 Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom 
tre år 

V2.1.1 Aktuella rutiner för samordning inom 
äldreomsorgen 

 B1.2.2 Andel elever utan godkända betyg från åk 9 

V2.1.2 Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 
befolkningen 

 B1.2.3 Andel elever med betydande frånvaro från skolan 

Mål 3.1. Personer som har behov av samordnade insatser ska 
ha en SIP 

 Mål 2.1. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i 
rätt tid 

V3.1.1 Upprättande av SIP i befolkningen  B2.1.1 Barn och unga som vårdats i slutenvård med 
psykiatrisk diagnos 

V3.1.2 Uppföljning av SIP i befolkningen  B2.1.2 Standardiserade bedömningsmetoder för utredning 
av missbruk 

V3.1.3 Rutin för information om SIP  Mål 2.2. Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och 
narkotika bland unga 

Mål 3.2 Brukarföreträdare ska vara delaktiga i 
utvecklingsarbete 

 B2.2.1 Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i åk 9   

V3.2.1 Systematiskt samarbete med 
brukarorganisationer 

 B2.2.2 Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i 
gymnasiet år 2 

   B2.2.3 Andel elever som någon gång använt narkotika i åk 9 
Mål 4.1 Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna eller regionen 

 B2.2.4 Andel elever som någon gång använt narkotika i 
gymnasiet år 2 

V4.1.1 Klagomål med avseende på bemötande inom 
socialtjänst och sjukvård 

 Mål 3.1. Barn och unga som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP/Västbusplan 

Mål 4.2. Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller 
komplex problematik ska få integrerade insatser 

 B3.1.1 Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år 

V4.2.1 Antal personer med missbruk och/eller beroende 
utskrivna enligt LVM (lagen om vård av 
missbrukare) 

 B3.1.2 Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år 

V4.2.2 Undvikbara slutenvårdstillfällen bland personer 
som tidigare vårdats inom psykiatrisk vård 

 B3.1.3 Rutin för information om SIP 

V4.2.3 Case management till personer med psykisk 
sjukdom 

 Mål 3.2. Brukarföreträdare ska vara delaktiga i 
utvecklingsarbete 

V4.2.4 Aktuella rutiner för samordning inom socialtjänsten  B3.2.1 Systematiskt samarbete med brukarorganisationer 
Mål 5.1. Invånare ska få tillgång till evidensbaserade metoder 
inom vård, stöd och behandling 

 Mål 4.1. Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna eller regionen 

V5.1.1 Standardiserade bedömningsmetoder inom 
missbruk- och beroendeverksamhet 

 B4.1.1 Klagomål med avseende på bemötande inom 
socialtjänst och sjukvård 

V5.1.2 Standardiserade bedömningsmetoder för 
utredning av alkoholmissbruk 

 Mål 5.1. Nollvision om suicid i Västra Götaland 

V5.1.3 Standardiserade bedömningsmetoder för 
utredning av drogmissbruk 

 B5.1.1 Antal självmord i befolkningen 0-19 år 

   B5.1.2 Antal självmordsförsök i befolkningen 0-19 år 
   B5.1.3 Handlingsplan för suicidprevention 
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Målgrupp Vuxna 
1. Förebyggande och främjande arbete 

Mål 1.1: Nollvision om suicid i Västra Götaland 

Bakgrund 
Varje år tar cirka 230 personer i Västra Götaland sitt eget liv. Bakom varje fullbordat självmord 
går det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan 
förebyggas genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om att tidigt 
uppmärksamma varningssignaler, identifiera och ge stöd till grupper i särskilt utsatta 
situationer och att utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se självmord som en 
utväg. 
 

Indikator V1.1.1: Antal självmord i befolkningen 

Indikator Antal självmord i Västra Götaland per 100 000 invånare (20+ år) 

Fokusområde Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring Anger antalet med dödsorsak ”Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord)” 
(X60-X84) delat med antal 100 000 invånare 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Försumbar känslighet för hur dödsorsak fastställs 

Källa Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord)] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-

59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85+ år] samt klicka i boxen 
[Visa åldersgrupper separat] 

4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen] 
5. Välj mått [Antal döda per 100 000] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 

struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker
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9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 
”Spara tabellen som:” 

 

Indikator V1.1.2: Antal självmordsförsök i befolkningen 

Indikator Antal självmordsförsök per 100 000 invånare (20+ år) 

Fokusområde Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring Anger antalet personer med yttre orsakskod ”Avsiktlig självdestruktiv handling” 
(X60-X84) delat med antal 100 000 i befolkningen 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Försumbar känslighet för hur självmordsförsök fastställs.  
• Redogör ej för antal vårdtillfällen, enbart unika antal personer.  
• Bör tolkas med hänsyn till utvecklingen för indikator 1.1. En ökning av 

indikator 1.1 samtidigt som en minskning av indikator 1.2 skulle kunna tolkas 
som att en större andel av alla självmordsförsök resulterar i dödsfall. Omvänt 
skulle en minskning av indikator 1.1 samtidigt som en ökning av indikator 1.2 
kunna tolkas som att en mindre andel av alla självmordsförsök resulterar i 
dödsfall. 

Källa Statistikdatabasen för yttre orsaker till skador och förgiftningar, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/yttreorsakertillsk
adorochforgiftningar  

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktlig självdestruktiv handling] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-

59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85+ år] samt klicka i 
boxen [Visa åldersgrupper separat] 

4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen] 
5. Välj mått [Antal patienter/100 000 inv.] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 

struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 
9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 

”Spara tabellen som:” 
 
  

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/yttreorsakertillskadorochforgiftningar
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/yttreorsakertillskadorochforgiftningar
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Indikator V1.1.3: Handlingsplan för suicidprevention 

Indikator Handlingsplan för suicidprevention finns på a) kommunal nivå b) delregional nivå 
c) regional nivå 

Område Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan på området suicidprevention finns på 
kommunal, delregional och regional nivå 

Geografisk 
nivå 

Kommun, delregion och region 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar • Insatsen bör utgå från de nio åtgärdsområden som är specificerade i 
Folkhälsomyndighetens nationella handlingsprogram för suicidprevention för 
att garantera högsta möjliga relevans och ändamålsenlighet 

Källa • Folkhälsomyndigheten 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

2. Tillgängliga tidiga insatser 

Mål 2.1: Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård 
och stöd 

Bakgrund 
Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och 
ångest är vanligt hos äldre personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen lider av 
psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är 
dock inte en del av det naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade insatser 
precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor kan 
förebygga ohälsa. Psykisk ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få rätt 
vård, stöd och behandling. 
 

Indikator V2.1.1: Aktuella rutiner för samordning inom äldreomsorgen 

Indikator Aktuell rutin för samordning finns mellan a) äldreomsorg och LSS b) äldreomsorg 
och socialpsykiatri c) äldreomsorg och missbruk- och beroendevård 

Område Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring Anger om det finns en aktuell och tillämpbar rutin för samordning mellan 
äldreomsorg och LSS, äldreomsorg och socialpsykiatri, samt äldreomsorg och 
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missbruk- och beroendevård. Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för 
hur aktiviteter ska genomföras kring enskilda med sammansatta behov samt 
ange ansvarsfördelningen. Med samordning avses koordination av resurser och 
arbetsinsatser mellan olika områden inom socialtjänsten. 

Geografisk 
nivå 

Delregion och kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar • - 

Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U28448, U20470, U20469] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 

Indikator V2.1.2: Förskrivning av antidepressiva läkemedel i befolkningen 

Indikator Antal definierade dygnsdoser (DDD) antidepressiva läkemedel förskrivna per 1000 
invånare (65+ år) 

Fokusområde Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring Anger antalet förskrivna DDD inom läkemedelsgruppen ”Antidepressiva medel” 
(N06A) delat med antal 1000 invånare 65+. Med DDD avses den förmodade 
medeldosen till vuxna vid underhållsbehandling vid läkemedlets huvudindikation 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Bör tolkas med hänsyn till nuvarande värde då målet är att minska 
förskrivningen mot bakgrund av att Västra Götaland är ett av länen med flest 
förskrivningar per person samt att det finns ett uttalat mål om att få ner 
förskrivningarna 

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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• Hänsyn bör även tas till att antidepressiva läkemedel bör erbjudas till de med 
behov. Indikatorns mål är således att reducera förskrivning av antidepressiv 
utan evidensbaserade grunder samt reducera antalet med behov 

• Notera att DDD är en teknisk mätenhet och inte nödvändigtvis återspeglar 
den rekommenderade dosen. 

Källa Statistikdatabasen för läkemedel, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel  

Instruktion 1. Välj läkemedelsgrupp [N06A Antidepressiva medel] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85+ år] samt klicka i boxen 

[Visa åldersgrupper separat] 
4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen] 
5. Välj mått [DDD/1000 invånare] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 

struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 
9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 

”Spara tabellen som:” 
Not Önskvärt med redovisning på delregional nivå 

 

3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

Mål 3.1. Personer som har behov av samordnade insatser 
ska ha en samordnad individuell plan (SIP) 

Bakgrund 
Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att 
kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en person har 
behov av insatser från båda huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov 
tillgodosedda när flera aktörer ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst och 
ansvarsfördelningen blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 
 

Indikator V3.1.1: Upprättande av SIP i befolkningen 

Indikator Antal upprättade SIP (20+ år) 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel
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Förklaring Anger antalet SIP upprättade (KVÅ-Kod: XU045)  

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar • Insatsen specificeras såväl inom lagtext (SoL och HSL) som inom 
Socialstyrelsens riktlinjer och SKL:s rekommendationer, och bör således 
betraktas som välgrundad och nödvändiga för god vård och omsorg 

• Genom uttag från ena huvudmannens register finns eventuella felkällor. I 
dagsläget är det inte möjligt att på ett strukturerat sätt hämta ut SIP på 
kommunsidan 

• Notera att utfallen överlappar med indikator B3.1.1 som speglar antal 
upprättade SIP för personer 0-20 år 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP) 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Regional vårdanalys. 

Not Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha SIP 

 

Indikator V3.1.2: Uppföljning av SIP i befolkningen 

Indikator Andel uppföljningar av upprättade SIP (20+ år) 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

Förklaring Anger antal uppföljningar av SIP (KVÅ-Kod: UX301) delat med antal upprättade 
SIP (XU045) 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar • Insatsen specificeras såväl inom lagtext (SoL och HSL) som inom 
Socialstyrelsens riktlinjer och SKL:s rekommendationer, och bör således 
betraktas som effektiva och nödvändiga för god vård och omsorg 

• Genom uttag från ena huvudmannens register finns eventuella felkällor. I 
dagsläget är det inte möjligt att på ett strukturerat sätt hämta ut SIP på 
kommunsidan 

Källa •  VGR:s patientdatabas VEGA (SIP) 
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Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Regional vårdanalys. 

Not Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha SIP 

 

Indikator V3.1.3: Rutin för information om SIP 

Indikator Aktuell rutin för information om SIP finns inom a) LSS b) socialpsykiatri c) 
missbruk- och beroendevård 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

Förklaring Anger om det finns en aktuell och tillämpbar rutin för information om SIP inom 
LSS, socialpsykiatri samt missbruk- och beroendevård. Avser att kommunen har 
skriftliga rutiner om att den enskilde ska informeras om sina möjligheter till 
samordnad individuell plan (SIP) som upprättats eller reviderats under det senaste 
året 

Geografisk 
nivå 

Delregion och kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar • - 

Källa Kommunenkäten Öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U28551, U28558, U35547] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera]  

 
  

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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Mål 3.2. Brukarföreträdare ska vara delaktiga i 
utvecklingsarbete 

Bakgrund 
Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara på för att kunna utveckla ett 
kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet 
och en hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, regional och nationell 
nivå och varje insats behöver betraktas från den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och 
definiera vad god kvalitet är. 
 

Indikator V3.2.1: Systematiskt samarbete med brukarorganisationer 

Indikator Systematiskt samarbete sker med brukarorganisationer på organisatorisk nivå 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

Förklaring Anger om ett systematiskt samarbete med brukarorganisationer sker på en 
organisatorisk nivå. Med organisatorisk nivå avses fasta grupperingar och/eller 
arbetsgrupper och innefattar således ej samarbete på individnivå 

Geografisk 
nivå 

Delregional/vårdsamverkansnivå 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • - 

Källa Länsgemensam enkät  
 

Instruktion [Ytterligare information från VästKom/Västra Götalandsregionen] 

Not Önskvärt vore att involvera brukarföreningar i uppföljningen 
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4. Utsatta grupper 

Mål 4.1. Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna eller 
regionen 

Bakgrund 
Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få ökad 
kunskap om hur gruppers utsatthet, bl.a. minoritetsstress, och skillnader i psykisk hälsa kan 
relateras till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga rättigheter och normativt 
bemötande och hur det påverkar individer i enskilda möten ska också öka. 
 

Indikator V4.1.1: Klagomål med avseende på bemötande inom socialtjänst och sjukvård 

Indikator Klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med avseende på 
bemötande inom verksamheter som berör psykisk hälsa 

Fokusområde Utsatta grupper 

Förklaring Anger antalet klagomål som inkommit till IVO enligt patientsäkerhetslagen (PSL) 
och/eller enligt socialtjänstlagen (SoL)/lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) med avseende på bemötande. De verksamheter som 
ingår är: 
• Socialtjänsten: Ekonomiskt bistånd, Funktionsnedsättning LSS, 

Funktionsnedsättning SoL, Missbruk, Äldreomsorg, Övrig socialtjänst 
• Hälso- och sjukvård: Hemsjukvård i ordinärt boende, Prehospital vård, 

Primärvård utom hemsjukvård, Psykiatrisk specialistsjukvård 
Geografisk 
nivå 

Kommun, delregion och region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Innefattar ej samtliga verksamheter som berör psykisk hälsa, utan utgår från 
IVO:s egen uppdelning av verksamhetstyper 

• Inkommande klagomål kan grunda sig på omständigheter bortom själva 
bemötandet 

• Ej justerad för befolkningsmängd 
Källa Statistiktabell för klagomål enligt PSL och Statistiktabell för klagomål enligt 

SoL/LSS, Inspektionen för vård och omsorg. Hämtas från: http://www.ivo.se/om-
ivo/statistik/klagomal-halso--och-sjukvard-och-socialtjanst/  

http://www.ivo.se/om-ivo/statistik/klagomal-halso--och-sjukvard-och-socialtjanst/
http://www.ivo.se/om-ivo/statistik/klagomal-halso--och-sjukvard-och-socialtjanst/
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Instruktion 1. Kontakta IVO statistik@ivo.se och be om ”Klagomål angående bemötande” 
enligt PSL och SoL/LSS (inriktning Socialtjänst och Hälso- och sjukvård) för 
aktuellt år redovisat per kommun 

- Med tanke på att svar kan dröja rekommenderas god framförhållning 
2. Kontrollera att kolumnerna ”Beslutsdatum”, ”Kommun”, 

”Verksamhetsområde” och ”Inriktning” redovisas i dokumentet då dessa 
uppgifter krävs för inrapporteringen till baslinjemätningen 

3. Se till att kolumnerna är placerade i samma ordning som angivet ovan för att 
underlätta inrapporteringen av data 

 

Mål 4.2. Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller 
komplex problematik ska få integrerade insatser 

Bakgrund 
Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en väl fungerande helhet. Det 
är viktigt att personer med två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får 
behandling parallellt och samordnat. Vård och stödinsatser från olika aktörer i kommun och 
region kan också behöva integreras av flera verksamheter för att möta den enskildes behov. 
Insatserna ska syfta till att förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidra till att 
undvika slutenvård. 
 

Indikator V4.2.1: Antal personer med missbruk och/eller beroende utskrivna enligt LVM 

Indikator Antal personer (21+ år) med missbruk och/eller beroende som skrivits ut till vård 
enligt Lag om vård av missbrukare (LVM) per 100 000 invånare 

Fokusområde Utsatta grupper 

Förklaring Anger antalet vuxna personer som skrivits ut från slutenvården till att vårdas enligt 
LVM per 100 000 invånare. Med vård enligt LVM menas att socialtjänsten har 
möjlighet att omhänderta personer med gravt missbruk och behov av vård för att 
komma ifrån sitt missbruk, under förutsättning att vårdbehovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. För att vård enligt LVM ska vara aktuell krävs även att 
risk finns för att personen i fråga: 
• utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara 
• löper uppenbar risk att förstöra sitt liv 
• kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

närstående 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

mailto:statistik@ivo.se
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Avvägningar • Med tanke på att processen ofta startar med en läkarbedömning som skickas 
för utredning finns det en viss risk för skillnader i bedömningsmönster mellan 
olika läkare och verksamheter 

• Hänsyn bör även tas till att vård enligt LVM bör erbjudas till de med behov, 
och att utfallen således bör tolkas ihop utifrån den generella utvecklingen av 
indikatorerna för psykisk hälsa. Indikatorns mål är således att reducera antalet 
personer med behov av vård enligt LVM, men att alla med behov fortsatt ska 
erbjudas vård enligt SoL 

Källa Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen 
Hämtas från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/vuxnamedmissbrukochbe
roende  

Instruktion 1. Välj variabel [Vård enligt LVM (ej för kommuner) > Antal utskrivna personer i 
vård enligt LVM] 

2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj mått [Antal per 100 000] 
4. Välj år [aktuellt år] 
5. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
6. Välj [Kön] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 

struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 
7. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 

”Spara tabellen som:” 
Not Önskvärt med redovisning på delregional nivå 

 
Indikator V4.2.2: Undvikbara slutenvårdstillfällen bland personer som tidigare vårdats inom  
                                       psykiatrisk vård 
Indikator Undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen bland personer 20-59 år som tidigare 

vårdats inom psykiatrisk vård per 100 000 invånare 
Fokusområde Utsatta grupper 

Förklaring Anger antal undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen för personer 20-59 år som 
någon gång under de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin delat på antal 
100 000 invånare. Med undvikbara slutenvårdstillfällen avses de vårdtillfällen 
orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom 
slutenvården. De diagnoser som inkluderas i måttet avser kroniska åkommor, 
som belyser hur väl den icke sjukhusbundna vården handlagt tillståndet, samt mer 
akuta åkommor där adekvat behandling inom rimlig tid bedömts kunna förhindra 
inläggning på sjukhus. De diagnoser som valts ut är: 
• Kroniska tillstånd: D501, D508, D509, J45, J46, E101-108 (huvud- eller 

bidiagnos), E110-E118 (huvud- eller bidiagnos), E130-E138 (huvud- eller 
bidiagnos), E140-E148 (huvud- eller bidiagnos), I50, I110, J81, I10, I119, J41, 
J42, J43, J44, J47 (huvuddiagnos), I20, I240, I248, I249 

• Akuta tillstånd: K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, 
K262, K264, K265, K266, E86, K522, K528, K529, O15, G40, G41, R56, 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/vuxnamedmissbrukochberoende
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/vuxnamedmissbrukochberoende
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N70, N73, N74, N390, N10, N11, N12, N136, H66, H67, J02, J03, J06, 
J312 

Geografisk 
nivå 

Region  

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Känslig för hur diagnoser sätts inom olika verksamheter 
• Påverkas av tillgänglighet till slutenvårdsplatser samt trösklar för att skrivas in. 

Bör följaktligen tolkas med hänsyn till sjukvårdens totala kapacitet för aktuell 
tidsperiod och aktuellt geografiskt område 

Källa Patientregistret, Socialstyrelsen (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt 

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U74406] 
2. [Alla landsting (ovägt medel) > Västra regionen] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

samt [Könsuppdelat] under ”Alternativ” för att redovisa resultatet enligt 
samma struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

Not Önskvärt med redovisning på delregional nivå 

 

Indikator V4.2.3: Case management till personer med psykisk sjukdom 

Indikator Insatser enligt Case management-modeller i form av integrerande team till 
personer med psykisk sjukdom 

Fokusområde Utsatta grupper 

Förklaring Anger om insatser till personer med svår psykisk sjukdom genomförs enligt Case 
management-modeller. Med ”Case management i form av integrerande team” 
avses ett multiprofessionellt team som samordnar individuellt anpassade vård- 
och stödinsatser som rör behandling av missbruk eller beroende, psykisk sjukdom 
och psyko-social problematik. Case management-modeller syftar till att 
samordna vård- och stödinsatser och se till att den enskilde får tillgång till adekvat 
vård och stöd 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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Avvägningar • Insatsen ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård och bör därmed anses vara välgrundad 

•  
Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 

Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  
Instruktion 1. Välj nyckeltal [U28491] 

2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 
kommuner > Ale – Öckerö] 

3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 

Indikator V4.2.4: Aktuella rutiner för samordning inom socialtjänsten 

Indikator Aktuell rutin för samordning finns mellan a) ekonomiskt bistånd och LSS b) 
ekonomiskt bistånd och missbruksvård c) ekonomiskt bistånd och socialpsykiatri 
d) LSS och missbruksvård e) LSS och socialpsykiatri f) missbruksvård och 
socialpsykiatri 

Område Utsatta grupper 

Förklaring Anger om det finns en aktuell och tillämpbar rutin för samordning mellan 
ekonomiskt bistånd och LSS, ekonomiskt bistånd och missbruksvård, ekonomiskt 
bistånd och socialpsykiatri, LSS och missbruksvård, LSS och socialpsykiatri, 
missbruksvård och socialpsykiatri. Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt 
för hur aktiviteter ska genomföras kring enskilda med sammansatta behov samt 
ange ansvarsfördelningen. Med samordning avses koordination av resurser och 
arbetsinsatser mellan olika områden inom socialtjänsten 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar • - 

Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U31474, U31468, U31469, U28440, U28441, U28480] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 
för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 

5. Ledning, styrning och organisation 

Mål 5.1. Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Bakgrund 
Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd och bevis om insatsers effekt. Det 
är en utmaning för verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som finns och 
systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta vikt att främja spridningen av 
evidensbaserade metoder och bromsa användning av ineffektiva och rent av skadliga 
insatser. Det gäller att hushålla med resurserna genom att satsa på de metoder som gör 
störst nytta. Det finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma för 
huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka behandlingar och metoder som 
olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa på. 
 

Indikator V5.1.1: Standardiserade bedömningsmetoder inom missbruk- och beroendeverksamhet 

Indikator Standardiserade bedömningsmetoder inom socialtjänstens missbruk- och 
beroendeverksamhet som underlag vid uppföljning av insatser till enskilda 

Fokusområde Ledning, styrning och organisation 

Förklaring • Anger om kommunen använder standardiserade bedömningsmetoder inom 
socialtjänstens missbruk- och beroendeverksamhet, exempelvis ASI 
(Addiction Severity Index). Med standardiserad bedömningsmetod avses ett 
formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ samt en manual 
som beskriver hur det ska användas. 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/DELVIS/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • ASI som insats ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruk och beroende, 
dock specificerar indikatorn inte vilken bedömningsmetod som används. 
Frågorna från bedömningsformulären ska emellertid bygga på forskning och 
beprövad erfarenhet för att kvalificera och bör därmed anses vara 
välgrundade 
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Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U35522] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 

Indikator V5.1.2 Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av alkoholmissbruk 

Indikator Standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka riskfylld 
alkoholkonsumtion inom a) LSS-vuxna b) socialpsykiatri c) ekonomiskt bistånd d) 
äldreomsorg 

Fokusområde Ledning, styrning och organisation 

Förklaring • Anger om kommunen använder den standardiserade bedömningsmetoden 
AUDIT för att identifiera riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion hos vuxna 
inom socialtjänsten. Med AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 
avses ett manualbaserat frågeformulär 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • Insatsen ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård och bör därmed anses vara välgrundad 

Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U28547, U28556, U31510, U20485] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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Indikator V5.1.3 Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av drogmissbruk 

Indikator Standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka drogrelaterade problem 
inom a) LSS-vuxna b) socialpsykiatri c) ekonomiskt bistånd d) äldreomsorg 

Fokusområde Ledning, styrning och organisation 

Förklaring • Anger om kommunen använder den standardiserade bedömningsmetoden 
DUDIT för att identifiera konsumtionsmönster eller drogrelaterade problem 
hos vuxna inom socialtjänsten. Med DUDIT (Drug Use Disorders Identification 
Test) avses ett manualbaserat frågeformulär 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • Insatsen ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård och bör därmed anses vara välgrundad  

Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U28548, U28557, U31511, U20486] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

  

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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Målgrupp Barn och Unga 
1. Förebyggande och främjande arbete 

Mål 1.1. Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela 
uppväxt 

Bakgrund 
Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna för barnets fysiska och 
psykiska hälsa och utveckling i stort. Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare 
stöd utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning eller föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter 
som arbetar med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda föräldrarna anpassat 
stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
 

Indikator B1.1.1: Manualbaserad insats för föräldrastöd 

Indikator Manualbaserad insats för föräldrastöd i grupp finns inom sociala barn- och 
ungdomsvården 

Fokusområde Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring • Anger om kommunen erbjuder minst en av följande manualbaserade insatser 
i grupp för barn med normbrytande beteende: Connect, COPE, De otroliga 
åren, Föräldrastegen/Steg för steg, Komet, Triple P 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • Föräldrastöd som insats ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni, dock 
specificeras det ej hur insatsen ska utformas 

 
Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 

Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  
Instruktion 1. Välj nyckeltal [U33555] 

2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 
kommuner > Ale – Öckerö] 

3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 

Indikator B1.1.2: Standardiserade bedömningsmetoder för föräldraförmåga 

Indikator Standardiserade bedömningsmetoder för föräldraförmåga finns inom sociala 
barn- och ungdomsvården 

Fokusområde Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring • Anger om kommunen använder minst en av följande standardiserade 
bedömningsmetoder vid utredning av föräldraförmåga: FCS, Home, IAS. 
Med standardiserade bedömningsmetoder avses ett formulär med fastställda 
frågor och svarsalternativ samt en manual som beskriver hur det ska 
användas 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • Föräldrastöd som insats ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni, dock 
specificeras det ej hur insatsen ska utformas. Frågorna från 
bedömningsformulären bygger emellertid på forskning och beprövad 
erfarenhet 

Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U33560] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

  

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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Mål 1.2. Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan 
med godkända betyg 

Bakgrund 
Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa senare i livet. En fjärdedel 
av varje årskull går inte ut gymnasiet i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig 
förutsättning att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. Elever med 
hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges det stöd de behöver för att närvara i 
skolan. Det är viktigt att utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 
 

Indikator B1.2.1: Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år 

Indikator Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen med examen inom tre år 

Fokusområde Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring Anger andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade 
studietiden, tre år. Uppgiften gäller elever som vid utbildningsstart var 
folkbokförda i kommunen och som för första gången började en 
gymnasieutbildning höstterminen tre år före det år som rapporteras i statistiken 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar • Tar inte hänsyn till orsaker eller anledningar bakom ej fullföljd 
gymnasieutbildning inom tre år 

Källa Jämförelsetal om förskola, skola och vuxenutbildning, Skolverket  
Hämtas från: http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx#tab-0  

Instruktion 1. Välj verksamhet [Gymnasieskola] 
2. Välj region, huvudman eller indelning [Västra Götalands län] 
3. Välj typ av uppgift [Betyg och studieresultat] 
4. Välj urval efter tidsperiod eller status [Aktiva variabler] 
5. Välj variabler [Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av 

nybörjarelever, hemkommunen] 
6. Välj årtal [aktuellt år] 
7. Välj kommun/indelning [Alla] 
8. Välj inget alternativ under ”jämför med” 
9. Klicka på [Skapa tabell] för att få fram resultatet 
10. Klicka på [Vänd tabell] för att redovisa resultatet enligt samma struktur som 

det ska rapporteras in i baslinjemätningen 
11. Exportera data genom att trycka på [Till Excel] uppe till höger 

 

http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx#tab-0
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Indikator B1.2.2: Andel elever utan godkända betyg från åk 9 

Indikator Andel elever i årskurs 9 som ej nått kunskapskraven i ett, flera eller alla ämnen 

Fokusområde Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring Anger andel elever i årskurs 9 som ej nått kunskapskraven i ett, flera eller alla 
ämnen 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Tar inte hänsyn till orsaker eller anledningar bakom ej uppnådda 
kunskapskrav 

Källa Jämförelsetal om förskola, skola och vuxenutbildning, Skolverket  
Hämtas från: http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx#tab-0  

Instruktion 1. Välj verksamhet [Grundskola] 
2. Välj region, huvudman eller indelning [Västra Götalands län] 
3. Välj typ av uppgift [Betyg] 
4. Välj urval efter tidsperiod eller status [Aktiva variabler] 
5. Välj variabler [Betyg årskurs 9, andel (%) som ej nått kunskapskrav i ett, flera 

eller alla ämnen] 
6. Välj årtal [aktuellt år] 
7. Välj kommun/indelning [Alla] 
8. Välj inget alternativ under ”jämför med” 
9. Klicka på [Skapa tabell] för att få fram resultatet 
10. Klicka på [Vänd tabell] för att redovisa resultatet enligt samma struktur som 

det ska rapporteras in i baslinjemätningen 
11. Exportera data genom att trycka på [Till Excel] uppe till höger 

 

Indikator B1.2.3: Andel elever med betydande frånvaro från skolan 

Indikator Andel elever med indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro 

Fokusområde Förebyggande och främjande arbete 

Förklaring Anger andelen gymnasieelever som under aktuellt läsår fått indragen studiehjälp 
på grund av ogiltig frånvaro. Skolan ska rapportera in till CSN i de fall en elevs 
ogiltiga frånvaro uppgår till 4 timmar eller mer under en månad. För att 
studiehjälpen ska dras in ska frånvaron ske vid upprepade tillfällen 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx#tab-0
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Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Tar ej hänsyn till orsaker eller anledningar bakom ogiltig frånvaro. Dock 
räknas sjukdom ej in som ogiltig frånvaro, och skolan kan även välja att inte 
rapportera in frånvaron om särskilda anledningar föreligger 

• Det krävs en relativt hög frånvaro för att studiehjälpen ska dras in, vilket bör 
tas i åtanke vid tolkning av utfallen 
 

Källa Statistik Skolk, Centrala studiestödsnämnden (CSN)  
Hämtas från: http://www.csn.se/press/fakta-skolk/1.4364   

Instruktion 1. Ladda ned och öppna filen [Skolk – uppdelat på län och kommuner aktuellt år 
(Excel)] i Microsoft Excel 

2. Välj flik [Västra Götalands län] för att få fram resultatet 
 
 

2. Tillgängliga tidiga insatser 

Mål 2.1. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid 

Bakgrund 
Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra utveckling av allvarliga 
problem. Det som ofta benämns som ”första linjen” är de funktioner eller verksamheter som 
har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn har 
problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska vända sig. Därför behöver 
första linjen för barn och ungas psykiska hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är 
tillgänglig, utgår från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper barn och 
unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga problem, remittera vidare när 
det behövs och säkerställa att alla barn och unga får tidig och högkvalitativ hjälp. 
 

Indikator B2.1.1 Barn och unga som vårdats i slutenvård med psykiatrisk diagnos 

Indikator Antal personer som vårdats inom slutenvård med psykiatrisk diagnos per 100 000 
invånare (0-24 år) 

Område Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring • Anger antal personer som vårdats i slutenvård med psykiatrisk diagnons delat 
med antal 100 000 invånare 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

http://www.csn.se/press/fakta-skolk/1.4364
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Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Känslig för variation av inskrivningsbedömningar inom olika verksamheter 
• Påverkas eventuellt av tillgänglighet till slutenvårdsplatser samt trösklar för 

att skrivas in. Bör följaktligen tolkas med hänsyn till sjukvårdens totala 
kapacitet för aktuell tidsperiod och aktuellt geografiskt område 

Källa Patientregistret, Socialstyrelsen (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt 

Instruktion 1. Välj nyckeltal [N74900] 
2. Välj kommun/landsting [Alla landsting (ovägt medel) > Västra regionen] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

samt [Könsuppdelat] under ”Alternativ” för att redovisa resultatet enligt 
samma struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

Not Önskvärt med redovisning på delregional nivå 

 

Indikator B2.1.2: Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av missbruk 

Indikator Standardiserade bedömningsmetoder för missbruk inom sociala barn- och 
ungdomsvården 

Område Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring • Anger om kommunen använder någon eller några av följande 
standardiserade bedömningsmetoder vid utredning av barn och unga med 
missbruk och/eller andra sociala problem: ADAD, ADDIS, AUDIT, DUDIT, 
DIDUT-E, Alcohol-E. Med standardiserad bedömningsmetod avses ett 
formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ samt en manual 
som beskriver hur det ska användas 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • ADDIS, AUDIT och DUDIT ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruk och 
beroende, dock specificerar indikatorn inte vilken bedömningsmetod som 
används av de angivna alternativen. Frågorna från bedömningsformulären 
ska emellertid bygga på forskning och beprövad erfarenhet för att kvalificera 
och bör därmed anses vara välgrundade 

Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt 

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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Instruktion 1. Välj nyckeltal [U33559] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 
 

Mål 2.2. Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol 
och narkotika bland unga 

Bakgrund 
Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. För att 
ge goda förutsättningar för ett gott vuxenblivande behöver missbruk tidigt identifieras. 
Missbruk hos unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns starka samband med individers 
livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och viktiga att uppmärksamma är t.ex. 
HBTQ-personer, ensamkommande/nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller 
psykisk ohälsa. Det är mycket viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt med 
flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan behöver kommun och hälso- 
och sjukvård utveckla former för att tidigt uppmärksamma dessa unga. 
 

Indikator B2.2.1: Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i åk 9 

Indikator Andel elever i årskurs 9 som uppger alkoholkonsumtion motsvarande 
högkonsumtion och/eller intensivkonsumtion 

Fokusområde Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring Anger andelen elever i årskurs 9 som uppger riskkonsumtion av alkohol. 
Riskkonsumtion definieras som mer eller lika med 9 (flickor)/14 (pojkar) 
standardglas per vecka eller mer eller lika med 1 intensivkonsumtion i månaden 

Geografisk 
nivå 

Kommun och HSN-områden 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Risk för mörkertal då indikatorn är självrapporterad 
 

Källa Skolelevers drogvanor, CAN (via VGR) 
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Hämtas från: http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-
analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/  

Instruktion 1. Ladda ned och öppna filen [Resultat CAN gymnasiet åk 9-1] i Microsoft Excel 
2. Välj flik [28] för att få fram resultatet 

 

Indikator B2.2.2: Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i gymnasiet år 2 

Indikator Andel elever i gymnasiet år 2 som uppger alkoholkonsumtion motsvarande 
högkonsumtion och/eller intensivkonsumtion 

Fokusområde Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring Anger andelen elever i gymnasiet år 2 som uppger riskkonsumtion av alkohol. 
Riskkonsumtion definieras som mer eller lika med 9 (flickor)/14 (pojkar) 
standardglas per vecka eller mer eller lika med 1 intensivkonsumtion i månaden  

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Risk för mörkertal då indikatorn är självrapporterad 

Källa Skolelevers drogvanor, CAN (via VGR) 
Hämtas från: http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-
analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/  

Instruktion 1. Ladda ned och öppna filen [Resultat CAN gymnasiet år 2] i Microsoft Excel 
2. Välj flik [28] för att få fram resultatet 

 

Indikator B2.2.3: Andel elever som någon gång använt narkotika i åk 9 

Indikator Andel elever i årskurs 9 som uppger att de någon gång använt narkotika 

Fokusområde Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring Anger andelen elever i årskurs 9 som uppger att de någon gång tagit narkotika  

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Risk för mörkertal då indikatorn är självrapporterad 

http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
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Källa Skolelevers drogvanor, CAN (via VGR) 
Hämtas från: http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-
analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/  

Instruktion 1. Ladda ned och öppna filen [Resultat CAN gymnasiet åk 9-1] i Microsoft Excel 
2. Välj flik [56] för att få fram resultatet 
3. Notera att det är data för ”Ja (totalt)” som ska rapporteras in 

 

Indikator B2.2.4: Andel elever som någon gång använt narkotika i gymnasiet år 2 

Indikator Andel elever i gymnasiet år 2 som uppger att de någon gång använt narkotika 

Fokusområde Tillgängliga tidiga insatser 

Förklaring Anger andelen elever i gymnasiet år 2 som uppger att de någon gång tagit 
narkotika  

Geografisk 
nivå 

Kommun 
 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Risk för mörkertal då indikatorn är självrapporterad 

Källa Skolelevers drogvanor, CAN (via VGR) 
Hämtas från: http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-
analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/  

Instruktion 1. Ladda ned och öppna filen [Resultat CAN gymnasiet år 2] i Microsoft Excel 
2. Välj flik [56] för att få fram resultatet 
3. Notera att det är data för ”Ja (totalt)” som ska rapporteras in 

 
 

3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

Mål 3.1. Barn och unga som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP/Västbusplan 

Bakgrund 
Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att 
kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person har 
behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns Västbus riktlinjer och en 
motsvarande Västbusplan framtagen för barn och unga. En SIP/Västbusplan gör den enskilde 
och närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
skola och ansvarsfördelningen blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/halsolaget/undersokningsresultat/halsa-pa-lika-villkor/
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Indikator B3.1.1: Upprättande av SIP i befolkningen (0-20 år) 

Indikator Antal upprättade SIP (0-20 år) 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

Förklaring Anger antalet SIP upprättade (KVÅ-Kod: XU045)  

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar • Insatsen specificeras såväl inom lagtext (SoL och HSL) som inom 
Socialstyrelsens riktlinjer och SKL:s rekommendationer, och bör således 
betraktas som effektiva och nödvändiga för god vård och omsorg. 

• Genom uttag från ena huvudmannens register finns eventuella felkällor. I 
dagsläget är det inte möjligt att på ett strukturerat sätt hämta ut SIP på 
kommunsidan 

• Observera att utfallen överlappar med indikator V3.1.1 som speglar antal 
upprättade SIP för personer 20-85+ år 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP) 
• SCB (befolkning) 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Regional vårdanalys. 

Not Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha SIP 

 

Indikator B3.1.2: Uppföljning av SIP i befolkningen 

Indikator Andel uppföljningar av upprättade SIP (0-20 år) 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

Förklaring Anger antal uppföljningar av SIP (KVÅ-Kod: UX301) delat med antal upprättade 
SIP (XU045) 

Geografisk 
nivå 

Kommun  

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i procentuell andel 

Målvärde Högt värde eftersträvas 
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Avvägningar • Insatsen specificeras såväl inom lagtext (SoL och HSL) som inom 
Socialstyrelsens riktlinjer och SKL:s rekommendationer, och bör således 
betraktas som effektiva och nödvändiga för god vård och omsorg 

• Genom uttag från ena huvudmannens register finns eventuella felkällor. I 
dagsläget är det inte möjligt att på ett strukturerat sätt hämta ut SIP på 
kommunsidan 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP) 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Regional vårdanalys. 

Not Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha SIP 

 

Indikator B3.1.3: Rutin för information om SIP 

Indikator Aktuell rutin för information om SIP finns inom a) LSS-barn b) Social barn- och 
ungdomsvård 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

Förklaring Anger om det finns en aktuell och tillämpbar rutin för information om SIP inom 
LSS-barn och social barn- och ungdomsvård. Avser att kommunen har skriftliga 
rutiner om att den enskilde ska informeras om sina möjligheter till samordnad 
individuell plan (SIP) som upprättats eller reviderats under det senaste året 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar • -  

Källa Kommunenkäten öppna jämförelser socialtjänst, SKL (via Kolada) 
Hämtas från: http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt  

Instruktion 1. Välj nyckeltal [U28550, U33599] 
2. Välj kommun/landsting [Kommuner per län > Västra Götalands läns 

kommuner > Ale – Öckerö] 
3. Välj år [aktuellt år] 
4. Klicka på [VERKSTÄLL] för att få fram resultatet 
5. Markera [Värde] under ”Visat värde” och [Nyckeltalsnamn] under ”Sortering” 

för att redovisa resultatet enligt samma struktur som det ska rapporteras in i 
baslinjemätningen 

6. Exportera data genom att trycka på excel-loggan uppe till höger, markera 
sedan [Normal export] i rutan som dyker upp och tryck sedan på [Exportera] 

 
 

http://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
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Mål 3.2. Brukarföreträdare ska vara delaktiga i 
utvecklingsarbete 

Bakgrund 
Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett 
kunskapsbaserat arbetssätt. Barn har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs på lokal, delregional, regional 
och nationell nivå och varje insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga och 
deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 
 

Indikator B3.2.1: Systematiskt samarbete med brukarorganisationer 

Indikator Systematiskt samarbete sker med brukarorganisationer på organisatorisk nivå 

Fokusområde Enskildas delaktighet och rättigheter 

Förklaring Anger om ett systematiskt samarbete med brukarorganisationer sker på en 
organisatorisk nivå. Med organisatorisk nivå avses fasta grupperingar och/eller 
arbetsgrupper och innefattar således ej samarbete på individnivå 

Geografisk 
nivå 

Delregional/vårdsamverkansnivå 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ 

Målvärde JA-svar eftersträvas 

Avvägningar • Identisk med indikator V3.2.1 

Källa Länsgemensam enkät  
 

Instruktion [Ytterligare information från VästKom/Västra Götalandsregionen] 

Not Önskvärt vore att involvera brukarföreningar i uppföljningen 
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4. Utsatta grupper 

Mål 4.1. Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna eller 
regionen 

Bakgrund 
Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få ökad 
kunskap om hur gruppers utsatthet, bl.a. minoritetsstress, och skillnader i psykisk hälsa kan 
relateras till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga rättigheter och normativt 
bemötande och hur det påverkar individer i enskilda möten ska också öka. 
 

Indikator B4.1.1: Klagomål med avseende på bemötande inom socialtjänst och sjukvård 

Indikator Klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med avseende på 
bemötande inom verksamheter som berör psykisk hälsa 

Fokusområde Utsatta grupper 

Förklaring Anger antalet klagomål som inkommit till IVO enligt patientsäkerhetslagen (PSL) 
och/eller enligt socialtjänstlagen (SoL)/lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) med avseende på bemötande. De verksamheter som 
ingår är: 
• Socialtjänsten: Ekonomiskt bistånd, Funktionsnedsättning LSS, 

Funktionsnedsättning SoL, Missbruk, Äldreomsorg, Övrig socialtjänst 
• Hälso- och sjukvård: Hemsjukvård i ordinärt boende, Prehospital vård, 

Primärvård utom hemsjukvård, Psykiatrisk specialistsjukvård 
Geografisk 
nivå 

Kommun, delregion och region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Innefattar ej samtliga verksamheter som berör psykisk hälsa, utan utgår från 
IVO:s egen uppdelning av verksamhetstyper 

• Inkommande klagomål kan grunda sig på omständigheter bortom själva 
bemötandet och indikatorn tar ej hänsyn till bedömning av klagomålet 

• Ej justerad för befolkningsmängd 
• Identisk med indikator V4.1.1 

Källa Statistiktabell för klagomål enligt PSL och Statistiktabell för klagomål enligt 
SoL/LSS, Inspektionen för vård och omsorg 
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Hämtas från: http://www.ivo.se/om-ivo/statistik/klagomal-halso--och-sjukvard-
och-socialtjanst/  

Instruktion 1. Kontakta IVO statistik@ivo.se och efterfråga ”Klagomål angående 
bemötande” enligt PSL och SoL/LSS (inriktning Socialtjänst och Hälso- och 
sjukvård) för aktuellt år redovisat per kommun 

- Med tanke på att svar kan dröja rekommenderas god framförhållning 
2. Kontrollera att kolumnerna ”Beslutsdatum”, ”Kommun”, 

”Verksamhetsområde” och ”Inriktning” redovisas i dokumentet då dessa 
uppgifter krävs för inrapporteringen till baslinjemätningen 

 

5. Ledning, styrning och organisation 

Mål 5.1. Nollvision om suicid i Västra Götaland 

Bakgrund 
I flera undersökningar uppger upp till 8 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna att de 
någon gång försökt ta sitt liv. I Västra Götaland sker i genomsnitt 8–9 självmord per år i 
åldersgruppen 15-19 år.  Bakom varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som är viktigt att tidigt uppmärksamma. Unga 
personer med förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid så att de inte 
försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad samverkan och samsyn mellan olika aktörer. 
Ingen i Västra Götaland ska behöva se självmord som en utväg. 
 

Indikator B5.1.1: Antal självmord i befolkningen 0-19 år 

Indikator Antal självmord i Västra Götaland per 100 000 invånare (0-19 år) 

Fokusområde Ledning, styrning och organisation 

Förklaring Anger antalet med dödsorsak ”Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord)” 
(X60-X84) delat med antal 100 000 i befolkningen 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Försumbar känslighet för hur dödsorsak fastställs 

Källa Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen. 
Hämtas från: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord)] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 

http://www.ivo.se/om-ivo/statistik/klagomal-halso--och-sjukvard-och-socialtjanst/
http://www.ivo.se/om-ivo/statistik/klagomal-halso--och-sjukvard-och-socialtjanst/
mailto:statistik@ivo.se
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker
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3. Välj ålder [0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år] samt klicka i boxen [Visa 
åldersgrupper separat] 

4. Välj kön [män, kvinnor] 
5. Välj mått [Antal döda per 100 000] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 

struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 
9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 

”Spara tabellen som:” 
 

Indikator B5.1.2: Antal självmordsförsök i befolkningen 0-19 år 

Indikator Antal självmordsförsök per 100 000 invånare (0-19 år) 

Fokusområde Ledning, styrning och organisation 

Förklaring Anger antalet personer med yttre orsakskod om ”Avsiktlig självdestruktiv 
handling” (X60-X84) delat med antal 100 000 i befolkningen 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 
• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Försumbar känslighet för hur självmordsförsök fastställs. Redogör ej för antal 
vårdtillfällen, enbart unika antal personer 

• Bör tolkas med hänsyn till utvecklingen för indikator 1.1. Ökning för indikator 
1.2 samtidigt som indikator 1.1 går ned skulle kunna tolkas som att en större 
andel alla självmordsförsök resulterar i dödsfall. Likväl skulle en minskning av 
indikator 1.2 samtidigt som indikator 1.1 går upp kunna tolkas som att en 
mindre andel av alla självmordsförsök resulterar i dödsfall 

Källa Statistikdatabasen för yttre orsaker till skador och förgiftningar, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/yttreorsakertillsk
adorochforgiftningar  

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktlig självdestruktiv handling] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år] samt klicka i boxen [Visa 

åldersgrupper separat] 
4. Välj kön [män, kvinnor] 
5. Välj mått [Antal patienter/100 000 inv.] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 

struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/yttreorsakertillskadorochforgiftningar
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/yttreorsakertillskadorochforgiftningar
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9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 
”Spara tabellen som:” 

 

Indikator B5.1.3: Handlingsplan för suicidprevention  

Indikator Handlingsplan för suicidprevention finns på a) kommunal nivå b) delregional nivå 
c) regional nivå 

Område Ledning, styrning och organisation 

Förklaring Anger om en aktuell och tillämpbar handlingsplan på området suicidprevention 
finns inom kommunal, delregional och regional nivå  

Geografisk 
nivå 

Kommun, delregion och region 

Karaktär • Processindikator 
• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar • Insatsen bör utgå från de nio åtgärdsområden som är specificerade i 
Folkhälsomyndighetens nationella handlingsprogram för suicidprevention för 
att garantera högsta möjliga relevans och ändamålsenlighet 

• Identisk med indikator V1.1.3 
Källa • Folkhälsomyndigheten 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 
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Tjänsteutlåtande 
 

Verksamhetsplan och budget 2018 för VästKom 
 
Förslag till beslut: 
 

• VästKoms styrelse fastställer Verksamhetsplan och Budget 2018 enligt bilagda förslag. 
  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Kansliet har tillsammans med kommunalförbunden arbetat fram ett förslag till 
verksamhetsplan och budget 2018. Förslagen finns i bilagda handlingar. 
Verksamhetsplanen är som tidigare indelad i de tre huvudverksamheter som 
VästKom arbetar inom; Välfärdsområdet, Digitaliseringsområdet samt Regional 
utveckling.  
Vi kan konstatera ett ökat tryck på samverkan inom välfärdsområdet, främst från 
VGR. Detta genererar många positiva effekter men skapar också ett ökat tryck på 
resurser då alltfler processer måste drivas och hållas ihop på regional nivå. Med 
anledning av detta föreslås en ökning av en tjänst som processledare inom 
Välfärdsområdet. Tidigare års upparbetade överskott inom sexkronan kan finansiera 
en sådan tjänst. Vi har också en tillfällig resurs som kommunikatör insatt till det 
gemensamma arbetet med Vårdsamverkan. Tjänsten som kommunikatör delas med 
VGR. 
Inom digitaliseringsområdet är 2018 det tredje året i den treårssatsning på förstärkta 
resurser till kommunalförbunden som styrelsen beslutade om 2015. Till detta kommer 
kommunernas medverkan i VGR:s stora upphandling av nytt kärnsystem (Framtidens 
Vårdinformationsmiljö FVM). Om vi ska klara av att svara upp med kommunernas 
krav på detta system för kommande informationsdelning mellan huvudmännen 
måste vi ha med resurser som kan köpas in från kommunalförbunden och 
kommunerna. I budgeten föreslås en pott på 2 mkr för detta ändamål. Annat nytt för 
2018 är att ny lagstiftning från 2018-01-01 kring trygg och effektiv utskrivning från 
sluten vården kommer att kräva anpassning av nuvarande vårdplaneringssystem 
SVPL. Knappt 0,6 mkr är budgeterade 2018 för detta ändamål. 
Sammantaget har välfärdsområdet budgeterat för ett mindre underskott på 138 tkr 
där vår basfinansiering inte räcker riktigt till. Inom digitaliseringsområdet kommer 
den stora balans som upparbetats under åren genom sexkronan att minskas avsevärt; 
från ca 21,9 mkr vid utgången av 2017 till ca 12,7 mkr vid utgången av 2018. 
 
Göteborg den 7 oktober 2017 
 



 
 
 
 

 
 

Tjänsteutlåtande 
 
Thomas Jungbeck 
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1. Inledning 
VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som 

vi ser framför oss 2018. Planen är framtagen av kansliet i samverkan med företrädare för 

kommunalförbunden genom diskussion i socialhandläggargruppen, eSamordnargruppen 

samt förbundscheferna. De har beretts tillfälle att göra inspel till verksamhetsplanen.  

2. Verksamhet 

2.1 Välfärdsområdet 
VästKom ska vara en kompetent och utvecklingsinriktad resurs för nätverksskapande och 

för en god kommunal samverkan och utveckling inom välfärdsområdet. Den demografiska, 

tekniska och medicinska utvecklingen är utmaningar som kräver utvecklad samverkan 

mellan landsting och kommuner för att säkra kvaliteten för individen och skapa 

förutsättningar för en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg utan hindrande 

myndighetsgränser. En viktig del av VästKoms uppdrag blir därmed att i samverkan med 

VGR skapa förutsättningar för en sömlös hälso-och sjukvård av god kvalitet för invånarna i 

Västra Götaland.  

VästKoms uppdrag innebär även bevakning och omvärldsorientering inom 

verksamhetsområdet, både regionalt, nationellt och internationellt.  

Kommunernas samverkan med VGR inom området Hälso-och sjukvård och socialtjänst har 

under det gångna året såväl utökats som fördjupats. Utvecklingen av gemensamma 

områden som exempelvis den nära vården kommer också fortsättningsvis att kräva en tät 

samverkan mellan VGR och kommunerna, vilket innebär att VästKom även under 2018 

väljer att arbeta utifrån ett samverkansfokus.  

Den ökade samverkan med VGR generar många positiva effekter men innebär samtidigt ett 

ökat tryck på VästKom då alltfler processer måste drivas och hållas ihop på regional nivå.    

Prioriterade uppgifter under 2018 
• Strategiskt arbete med och fortsatt utveckling av samverkansformer inom 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). Den 1 januari 2017 inrättades VVG som ett 

länsgemensamt ledningsorgan. Under 2018 ska en utvärdering av den nya 

strukturen göras, vilket kommer att kräva processtöd från VästKom.   

• Inom området Barn och unga kommer under 2018 ett gemensamt arbete med fokus 

på placerade barns hälsa göras tillsammans med VGR. 

• Från och med den 1 april 2017 gäller det nya Hälso-och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland. I avtalet och dess underavtal identifieras ett antal utvecklingsområden där 

samarbetet behöver utvecklas och fördjupas, vilket kommer kräva VästKoms 

engagemang under 2018. Avtalet och underavtalen ska även under följas upp under 

året och en rutin för hantering av tvister ska tas fram.  
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• Statliga initiativ och satsningar inom välfärdsområdet under 2018 kommer att kräva 

mer samordning och resurser på regional nivå. Även strategiskt arbete i samverkan 

med VGR kring fortsatt arbete med framtagande av överenskommelser kopplade till 

ny lagstiftning kommer att kräva insatser från VästKom.  

• Med utgångspunkt i den gemensamma avsiktsförklaringen för 2016 t o m 2018 

mellan VästKom och VGR görs fortsatta satsningar på länsnivå gällande 

kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. Avsiktsförklaringen ska även följas upp 

under 2018. 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 antogs av länsgemensam styrgrupp den 

2 oktober 2017 och av Samrådsorganet (SRO) den 27 oktober 2017. Planen innehåller 

ett antal länsgemensamma aktiviteter som VästKom behöver engagera sig i. Under 

förutsättning att regeringen fattar beslut om ”Stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa 2018”, och nya statliga medel tillskjuts, fortsätter VästKom det 

länsgemensamma strategiska utvecklingsarbetet under 2018. Tjänstgöringsgraden 

minskas på länsnivå till förmån för det delregionala arbetet inom ramen för 

delregional vårdsamverkan. 

• Utvecklingsarbete kopplat till samverkan kring ungdomsmottagningar kommer 

också att fortsätta under 2018, under förutsättning att nya statliga medel tillskjuts.  

• Under 2017 har VästKom tecknat avtal med regionen om inrättande av regionalt 

resurscentra för psykisk hälsa, RCPH. Även detta arbete är kopplat till regeringens 

överenskommelse med SKL ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 

2018”.  Under 2018 behöver uppdraget gällande RCPH konkretiseras och en 

fördjupad dialog med såväl kommunerna som VGR behöver föras.  

Framgångsfaktorer i arbetet inom välfärdsområdet 
• En stor delaktighet och ett nära och flexibelt samarbete på regional nivå mellan 

VästKom och kommunalförbundens socialhandläggare bidrar till väl 

kommunicerade och förankrade beslutsunderlag.  

• Samarbete i gemensamma processer via såväl kommunalförbunden, som 

vårdsamverkan och kommunerna ger ett gott resultat, vilket handlingsplanen för 

psykisk hälsa är ett exempel på.  

• Gemensamt ansvarstagande mellan huvudmännen i partsammansatta grupper som 

arbetar med gemensamma processer och framtagandet av överenskommelser och 

riktlinjer.  

Kommunikation 
När det gäller samverkan inom välfärdsområdet görs en extra satsning på kommunikation. 

En kommunikatör är anställd för detta under 2018, med finansiering 50/50 av VästKom och 

VGR, med placering hos VästKom.  
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En länsgemensam webbplattform tas fram. Syftet är bland annat att samla avtal och 

överenskommelser som gäller samverkan kommun – region så att de finns tillgängliga i 

aktuell version på en säkerställd plattform. Vidare ska webbplattformen tydliggöra 

strukturerna för samverkan och bidra till transparens i processerna för att ta fram avtal etc. 

Det är också möjligt att använda plattformen för att dela erfarenheter, goda exempel och 

lära av varandra inom olika delar av verksamheterna. Arbetet med att utveckla och lansera 

den nya länsgemensamma webbplattformen görs i samråd med de delregionala 

vårdsamverkansgrupperna, VGR:s kommunikatörer, VGR IT, kommunalförbunden m.fl.  

De avtal och överenskommelser som tas fram under året får också stöd när det gäller 

kommunikation. Det gäller allt ifrån i processen att ta fram dem då det kan handla om 

nyhetsbrev etc, att redigera själva avtalen för bästa läsbarhet till implementering då t.ex. 

kommunikatören ingår i implementeringsgruppen för Trygg och effektiv in- och utskrivning. 

Kommunikatören arbetar även med VästKoms eget material, uppdatering av hemsida etc.  

2.2 Verksamhetsutveckling med stöd av IT 
Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två 

decennierna. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag, för såväl 

fritid som för arbete, studier och myndighetskontakter. Dagens unga har aldrig levt utan 

internet. Vid sex års ålder använder 98 procent internet. Av de som är 76 är och äldre är mer 

än hälften internetanvändare. Mer än hälften av hushållen är uppkopplade till internet via 

fiber (ca 70% i Västra Götaland). För daglig användning av internet är mobiltelefon vanligast 

(1).  

Offentlig sektor och inte minst välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Färre ska ge 

service till fler. Vi kommer inom några år inte ha råd, utan betydande skattehöjningar, att 

arbeta på samma sätt som idag för att möta behoven inom exempelvis vård och omsorg. 

Digitaliseringen är en möjliggörare och innebär ett paradigmskifte. Staten kraftsamlar 

genom strategier (nu senast för utbildning) och etablering av ny myndighet för 

digitalisering. SKL förvärvar Inera AB för att kommunsektorn ska kunna ta steg såsom 

landstingen har gjort med 1177 och journal via nätet. Trots detta tappar Sverige i 

jämförelser kring digital tillgänglighet internationellt. 

För att kommunerna i Västra Götaland ska närma sig medborgarnas förväntan på service 

krävs att samtliga offentliga aktörer ökar utvecklingstakten i sin digitala transformation. 

VästKom vill tillsammans med kommunalförbunden vara en kraft för kommunerna i detta 

arbete. Genom utvecklingsprojekt, samverkan med regionala och nationella aktörer samt 

kompetenshöjande aktiviteter, arbetar vi för att vara en pådrivande kraft som stödjer 

kommunerna i arbetet med att närma sig och tids nog överträffa invånarnas förväntningar.   

Organisation 
Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring 

digitalisering. VästKom agerar även som sammanhållande aktör för länets kommuner 

                                                           

1 Svenskarna och internet 2017, IIS, https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf  

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf
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genom det kommungemensamma arbetet för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

Under 2018 avsätts resurser för länssamordnare samt åtta eSamordnare på 

kommunalförbunden. Organisationen finansieras med kommunbidrag motsvarande 6 

kronor per invånare.  eSamordnarna har uppdrag i den länsgemensamma handlingsplanen 

samt uppdrag utifrån delregionala mål och styrning. VästKoms länssamordnare ansvarar för 

genomförandet av handlingsplanen. 

Kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR) har i dagsläget 

ett antal gemensamma tekniska lösningar som den gemensamma IT samordnings-

funktionen (GITS) ansvarar för. Samverkansfrågor med VGR hanteras i den gemensamma 

Styrgruppen IT i Väst (SITIV). VGK:s representanter i SITIV består av företrädare från 

kommunernas egen styrgrupp, SSVIT.  

Prioriterade uppgifter under 2018 
VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden ansvara för: 

• att genomföra uppdrag enligt den länsgemensamma handlingsplanen genom att 

bland annat erbjuda kommunerna deltagande i en gemensam organisering för 

välfärdsteknik (upphandling, stöd i införande, mm) 

• att genomföra kunskapshöjande aktiviteter för medlemmarna genom att anordna 

konferenser, utbildningar och hålla hemsidan uppdaterad och aktuell inom 

digitaliseringsområdet 

• administrativt stöd och beredning för grupperna: SSVIT, SITIV samt i kommunernas 

beredningsgrupp ALVG (arkitekturledningsgruppen) och eSamordnargruppen i VGK 

I samarbetet med VGR ska VästKom ansvara för att: 

• driva arbetet i SITIV genom att ta fram gemensamma lösningar som skapar 

mervärde för våra kommuner och deras invånare. Detta ska exempelvis ske genom 

att ersätta fax-meddelanden med säker digital kommunikation samt stödja 

kommuner i att tillgängliggöra vård- och omsorgsinformation för medborgare 

(journal via nätet). 

• driva arbetet och företräda kommunerna i den gemensamma GITS-funktionen och 

de processer den hanterar. Detta ska exempelvis ske genom att utveckla säker 

inloggning för medarbetare liknande ”Mobilt BankID”.  

• Driva arbetet med informationsdelning inom vård och omsorg genom att företräda 

och framhålla kommunernas intressen i VGR-projektet Framtidens 

vårdinformationsmiljö (FVM) samt samla kommunerna i ett eget projekt för FVM. 

• Företräda kommunerna i arbetet med VGR:s Digitala Agenda där kommunerna 

erbjuds stöd inom bland annat områdena bredbandsutbyggnad och 

informationssäkerhet. 

I nationella utvecklingsfrågor ska VästKom: 
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• Driva regionala utvecklingsfrågor i nationella strukturer såsom SKL och Inera. 

Några framgångsfaktorer inom området 
• Utveckla och förstärka kommunikationen med medlemmar och externa parter.  

• Fortsatt gott samarbete med VGR. 

2.3 Regional utveckling. 
VästKom har inget direkt uppdrag kring samordning av kommunalförbundens arbete inom 

de utvecklingsområden som sorterar under benämningen regional utveckling. Ett undantag 

från detta är samordning av det s.k. Naturbruksavtalet, dvs. det avtal som reglerar 

kommunernas och VGR:s ansvar för gymnasieutbildningarna inom naturbruksområdet. 

Nuvarande avtal sträcker sig till 2018-12-31 och behöver ses över och moderniseras. Avtalet 

har varit föremål för mycket diskussioner under 2017 och under 2018 ska ett nytt avtal 

förhoppningsvis kunna träffas mellan parterna.  

 

Arbetet med regional utveckling ska kännetecknas av en värdeskapande samverkan präglat 

av process och medskapande för kommunalförbundens politiker och tjänstemän samt med 

ett helhetstänkande i tillväxt- och utvecklingsfrågorna. VästKom ska tillsammans med 

kommunalförbunden samordna beredningen av de ärenden som ska behandlas i det 

politiska samverkansorganet BHU vilket också inkluderar behandling i VästKoms styrelse. 

En samordnad beredning innebär att kommunalförbundens uppfattningar i olika frågor ska 

stämmas av och eventuella olika uppfattningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt. 

VästKom medverkar dessutom specifikt i beredningen av Västgruppens sammanträden. 

2.4 Övrigt 
2018 är ett valår med val till fullmäktigeförsamlingar samt olika delregionala och regionala 

samverkansorgan. VästKom kommer att samordna de processer som krävs för att utse 

kommunrepresentanter till de olika samverkansorgan som finns på den regionala nivån.  

3. Vad är VästKom? 
VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, 

Göteborgsregionens kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. De fyra 

kommunalförbunden har tillsammans samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län som 

medlemmar. 

3.1. Uppdraget enligt stadgarna  
VästKom har som ändamål att på regional nivå företräda och samordna 

kommunalförbundens intressen. VästKom uppgifter är: 

• Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra 

Götalandsregionen samt med statliga och andra länsorgan, 

• Att biträda medlemmarna i förhandlingar gentemot Västra Götalandsregionen samt 

statliga och andra länsorgan, 
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• Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som 

berör kommunerna samt 

• Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk 

för kommunal samverkan. 

3.2 Föreningsstämma, styrelse och arbetsutskott 

Föreningsstämman 
Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ där varje medlem företräds av 

ett ombud och en ersättare som är valda för en mandatperiod. Föreningsstämma hålls en 

gång vart fjärde år, året efter val till kommunernas fullmäktige har hållits, dvs. det första 

året på en ny mandatperiod.  

Styrelsen 
Stämman väljer en styrelse som har 16 ledamöter; fyra från varje kommunalförbund. Minst 

tre av respektive kommunalförbunds fyra ledamöter sitter också med i presidiet i sitt 

kommunalförbunds direktion/styrelse.  

Styrelsen har ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter vilka utgörs av de fyra 

kommunalförbundens respektive ordförande. 

Styrelsen ska genomföra sju styrelsemöten under 2018 och ledamöterna ska uppfatta det 

som meningsfullt att delta vid dessa möten. Styrelsemötena ska präglas av goda 

förberedelser och konstruktiva diskussioner där hela kommunkollektivets perspektiv ska 

råda. 

4. Samverkan 

4.1 Samrådsorganet  
Samrådsorganet(SRO) är ett informellt politiskt organ för samverkan mellan 

kommunalförbunden och VGR i hälso- och sjukvårdsfrågor samt frågor kopplade till 

socialtjänsten. Kommunerna representeras av VästKoms styrelses arbetsutskott. VGR 

representeras av regionstyrelsens ordförande och vice ordförande samt ordförande och vice 

ordförandena i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Samrådsorganet träffas en gång per kvartal. 

4.2 Beredning för Hållbar Utveckling (BHU).  
Beredningen är tillsatt för att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och regionen i 

gemensamma utvecklingsfrågor. Här ingår strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor, 

kulturfrågor och miljöfrågor samt andra strategiska frågor rörande den regionala 

utvecklingen, däribland transportinfrastrukturen. En utgångspunkt är regionstyrelsens 

ansvar för att hela Västra Götaland utvecklas. Beredningen ska verka för en utveckling av 

den regionala demokratin. Beredningen yttrar sig i frågor om användande av 

regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. 
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Beredningen är ett organ för informell samverkan med länets kommuner och dess 

arbetsformer regleras inte i kommunallagen. Beredningen har därför ingen självständig 

beslutanderätt. Uppgiften är bland annat att ta fram underlag för regionstyrelsens beslut i 

strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling.  

Exempel på viktiga frågor för den gemensamma beredningen är 

• Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland med ledning av 

visionen Det goda livet. 

• Inriktning avseende användningen av utvecklingsmedel inom beredningens område. 

• Infrastrukturfrågor. 

I denna politiska beredning möts kommunalförbundens företrädare och VGR:s politiska 

ledning. Kommunalförbunden företräds av de 16 ledamöter som också utgör VästKoms 

styrelse.  

Förutsättningarna för kommunalförbundens förberedelser inför BHU-sammanträdena har 

förbättrats avsevärt sedan VästKoms styrelsemöten förlades till samma dag och plats som 

BHU-sammanträdena.  

4.3 Västgruppen 
Västgruppen är en tjänstemannagrupp och har kommunföreträdare som består av 

kommunalförbundsdirektörerna, Business Region Göteborgs vice VD samt VästKoms 

direktör. Från VGR deltar regionutvecklingsdirektören, tillika ordförande, kulturchefen, 

miljöchefen och enhetscheferna för FoU-utbildning, näringsliv samt infrastruktur och 

kollektivtrafik. VGR tillhandahåller också administrativt stöd till gruppen.  

Västgruppens två roller är: 

• att vara tjänstemannaberedning för BHU och 

• att vara ett forum för avstämning mellan kommunalförbund och VGR av 

utvecklingsfrågor i allmänhet (ej Hälso- och sjukvård/socialtjänst). 

När ett nytt ärende startar som berör territoriet VG (program, strategier etc.) och som ska 

behandlas av BHU, måste processen, inklusive mandat och representativitet, från initiering 

till beslut diskuteras och klargöras av Västgruppen. Här ska också kopplingen över 

sektorerna/helhetssynen på ett ärende tydliggöras.  

VästKom ska på uppdrag samordna kommunalförbundens arbete i Västgruppen samt vara 

en administrativ resurs. 

4.4 Ledningsgruppen VGK 
Ledningsgruppen består av de fyra förbundsdirektörerna samt VästKoms direktör. 

Ledningsgruppens uppdrag är fastställt av förbundsdirektörerna. Uppdraget fokuserade 

tidigare på hälso- och sjukvårdsfrågor samt socialtjänstfrågor men har numera utvecklats 

till alla samverkansfrågor mellan kommunalförbunden.  



 

9 
 

5. Ekonomi 
VästKoms basverksamhet finansieras idag av en medlemsavgift från kommunalförbunden. 

Den utgörs av två kronor per invånare och har varit sådan sedan VästKom bildades år 2000. 

Denna avgift täcker kostnaden för kansliets basbemanning samt kostnader för lokaler, 

tjänsteköp av administrativt stöd mm. Verksamheten med IT-samverkan finansieras med 

särskilda medel från varje kommun motsvarande sex kr per invånare.  

Målet är att verksamheten ska rymmas inom befintliga ekonomiska ramar, dvs. med 

oförändrad nivå på medlemsavgift och IT-utvecklingsmedel. 

6. Personal 
VästKom har idag tre tillsvidareanställda medarbetare samt en visstidsanställd 

kommunikatör som delas med VGR. Till detta kommer tjänsteköp av administrativa tjänster 

från Gryning Vård AB. Till 2018 måste en förstärkning ske av resurserna inom 

välfärdsområdet. De ökade kraven på regional samordning från både nationell och regional 

nivå kräver ytterligare personella resurser. I dagsläget klarar vi inte av att hantera alla de 

processer som vår samverkan med VGR kräver. De senaste årens mycket positiva 

erfarenheter av värdet av att verkligen gå på djupet i ett antal utvecklingsfrågor, såsom 

hjälpmedelssamarbetet och Hälso- och sjukvårdsavtalet, gör att vi föreslår att en tjänst som 

processledare inom välfärdsområdet inrättas. Tjänsten kan finansieras av befintliga medel. 

För kortare behov och tillfälliga projekt ska i första hand personalbehov lösas genom att 

använda personal från de fyra kommunalförbunden. Tjänsteköp från kommunalförbund/ 

kommun/VGR/konsult övervägs alltid som ett alternativ till anställning. 

7. Lokaler 
VästKom har idag kanslilokaler på Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Dessa förhyrs i andra 

hand av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. En medarbetare har sin arbetsplats 

förlagd till Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla där vi betalar självkostnadspris för en 

arbetsplats.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Budget	2018	för	Välfärdsområdet	VästKom
1000 100 Styrning-ledning

Medlemsavgifter 3	362	164
Styrelsen 40	000	kr
Revision 60	000	kr

Personalkostnader 951	000	kr
Sociala	kostnader 301	000	kr
Pensionskostnader 395	000	kr

Leasingbil 90	000	kr
Resor/konferens 40	000	kr
Konsultstöd 20	000	kr

Kontorslokaler	GR 26	250	kr
Köpta	tjänster	Gryning 15	000	kr
Övr	personalkostnader 15	000	kr
Gemensamma	kostnader 7	000	kr

Summa	100 3	362	164 1	960	250	kr
Netto

110 Välfärd	bas
Från	6-kronan 1	000	000	kr

Personalkostnader 1	135	000	kr
Sociala	avgifter 437	000	kr
Resor/konferens 100	000	kr

Övr	personalkostnader 25	000	kr
Interna	konferensarr. 70	000	kr

Ext.	konferensarrangemang 	200	000	kr
Kontorslokaler	GR 26	250	kr

Köpta	tjänster	Gryning 15	000	kr
Oförutsett 50	000	kr
Summa 1	000	000,00 2	058	250	kr
Netto

112 Kommunikation
Intäkter	VGR 482	500
Personalkostnader 440	000

Sociala	avgifter 170	000
Resor/konferens 10	000

Övr	personalkostnader 15	000
Ext.	konferensarrangemang 40	000
Konsultstöd	kommunikation 100	000

Utv.	Kostnad	Web 100	000
Kontorslokaler	GR 25	000

Köpta	tjänster	Gryning 15	000



Oförutsett 50	000
Summa 482	500 965	000
Netto

Totalt 4	844	664 4	983	500



1	681	082	inv

EY

1/4-del	av	105	000
1/4	del	av	60	000
Telefoni,	friskvård	
Försäkring	etc

	plus	1	401	914

38,46%

minus	1	058	250	kr



	minus	482	500	kr

-138	836



Budget	2018 Intäkter Kostnader Delsummering Kommentarer:
6-kronan	ger	för	året 10	086	492	
Stimulansbidrag/projektmedel -	kr																				 10	086	492	kr				
Personal
Länssamordnare	VästKom 1	000	000	kr
eSamordnare	bastjänster	(4	st	i	kf) 4	000	000	kr
eSamordnare	projektsatsning	4	st	i	kf) 4	000	000	kr

9	000	000	kr						 2010 6-kronan eHälsa	 Total
Gemensam	med	VGR 2011 5	143	865	kr 5	143	865	kr
GITS,	personal 1	193	400	kr						 2012 11	098	804	kr 11	098	804	kr
SITHS,	personal 500	000	kr									 2013 14	229	375	kr 14	229	375	kr
SAMSA-systemkostnad Debiteras	VGK 2014 20	372	509	kr 1	090	918	kr																													 21	463	427	kr
Projekt	med	GITS 2015 21	770	272	kr 6	585	496	kr																													 28	355	768	kr
SAMSA-utvecklingskostnad 791	650	kr									 2016 26	668	279	kr <--	Överskott	sammanfört 26	668	279	kr
Ny	lag/överenskommelsen 565	940	kr									 2017 25	868	996	kr 25	868	996	kr
Stoppa	Fax	&	NPÖ 660	600	kr									 2018			(uppskattning) 21	868	996	kr Budgeterat	underskott	4	milj 21	868	996	kr

2019			(uppskattning) 12	693	898	kr 12	693	898	kr
Projekt	med	VGR
FVM 2	000	000	kr						

5	711	590	kr						
VGK	-	utveckling
Kompetensutveckling,	utbildningar	VGK 550	000	kr									
Uppdragsportfölj	VGK 1	000	000	kr						
Utvecklingspott	SSVIT 1	000	000	kr						
Erbjudande	välfärdsteknik 500	000	kr									 3	050	000	kr						
Övrigt
Oförutsedda	utgifter 500	000	kr									
Strateg	Välfärdsområdet 1	000	000	kr						 1	500	000	kr						

Summa: 10	086	492	kr		 19	261	590	kr			
Resultat: 9	175	098	kr-						

Uppskattad	ingående	balans	2018 21	868	996	kr
Uppskattad	utgående	balans	2018 12	693	898	kr		

Budget	för	det	VGK-gemensamma	arbetet	för	verksamhetsutveckling	med	stöd	av	IT	för	2018

Historik/	framtid	-	Ingående	balans,	per	år
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Befolkning Grund	för	VGK-budget Summa	kommun
Västra Götalands län 1	681	082 6	kr																																							 10	086	492	kr																				

Ale 29	843 6	kr																																							 179	058	kr																									
Alingsås 40	170 6	kr																																							 241	020	kr																									
Bengtsfors 9	921 6	kr																																							 59	526	kr																												
Bollebygd 9	173 6	kr																																							 55	038	kr																												
Borås 110	481 6	kr																																							 662	886	kr																									
Dals-Ed 4	789 6	kr																																							 28	734	kr																												
Essunga 5	615 6	kr																																							 33	690	kr																												
Falköping 32	936 6	kr																																							 197	616	kr																									
Färgelanda 6	606 6	kr																																							 39	636	kr																												
Grästorp 5	746 6	kr																																							 34	476	kr																												
Gullspång 5	280 6	kr																																							 31	680	kr																												
Göteborg 559	872 6	kr																																							 3	359	232	kr																						
Götene 13	248 6	kr																																							 79	488	kr																												
Herrljunga 9	501 6	kr																																							 57	006	kr																												
Hjo 9	089 6	kr																																							 54	534	kr																												
Härryda 37	237 6	kr																																							 223	422	kr																									
Karlsborg 6	990 6	kr																																							 41	940	kr																												
Kungälv 43	691 6	kr																																							 262	146	kr																									
Lerum 41	021 6	kr																																							 246	126	kr																									
Lidköping 39	471 6	kr																																							 236	826	kr																									

		 Lilla Edet 13	774 6	kr																																							 82	644	kr																												
Lysekil 14	586 6	kr																																							 87	516	kr																												
Mariestad 24	285 6	kr																																							 145	710	kr																									
Mark 34	410 6	kr																																							 206	460	kr																									
Mellerud 9	407 6	kr																																							 56	442	kr																												
Munkedal 10	380 6	kr																																							 62	280	kr																												
Mölndal 65	255 6	kr																																							 391	530	kr																									
Orust 15	099 6	kr																																							 90	594	kr																												
Partille 37	720 6	kr																																							 226	320	kr																									
Skara 18	889 6	kr																																							 113	334	kr																									
Skövde 54	502 6	kr																																							 327	012	kr																									
Sotenäs 9	085 6	kr																																							 54	510	kr																												
Stenungsund 26	034 6	kr																																							 156	204	kr																									
Strömstad 13	125 6	kr																																							 78	750	kr																												
Svenljunga 10	719 6	kr																																							 64	314	kr																												
Tanum 12	645 6	kr																																							 75	870	kr																												
Tibro 11	094 6	kr																																							 66	564	kr																												
Tidaholm 12	830 6	kr																																							 76	980	kr																												
Tjörn 15	774 6	kr																																							 94	644	kr																												
Tranemo 11	830 6	kr																																							 70	980	kr																												
Trollhättan 57	998 6	kr																																							 347	988	kr																									
Töreboda 9	469 6	kr																																							 56	814	kr																												
Uddevalla 55	436 6	kr																																							 332	616	kr																									

Uträkning
Finansiering	-	6kronan



Ulricehamn 24	097 6	kr																																							 144	582	kr																									
Vara 15	930 6	kr																																							 95	580	kr																												
Vårgårda 11	412 6	kr																																							 68	472	kr																												
Vänersborg 38	988 6	kr																																							 233	928	kr																									
Åmål 12	776 6	kr																																							 76	656	kr																												
Öckerö 12	853 6	kr																																							 77	118	kr																												

1	681	082 6	kr																																							 10	086	492	kr																				
Befolkning Grund	för	VGK-budget Summa	kommun









Fyrbodal GR Sjuhärad Skaraborg
1	625	046	kr																 5	539	464	kr																			 1	329	738	kr																			 1	592	244	kr																		
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Folkmängd	i	riket,	län	och	kommuner	30	juni	2017	och	befolkningsförändringar	1	januari	-	30	juni	2017.	Totalt

Kommun Kommunnamn Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse-
Län Länsnamn 	 ökning födda 	 överskott Totalt

	 	 	 	 	 Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet

Riket																																													10	053	061 57	908 58	993 47	607 11	386 63	996 . . 63	996
01 Stockholm																																									2	287	950 18	890 14	607 8	174 6	433 37	712 . 21	632 16	080
0127 Botkyrka																																										91	236 561 606 305 301 4	059 2	584 628 847
0162 Danderyd																																										32	717 64 103 144 -41 1	398 931 243 224
0125 Ekerö																																													27	585 179 135 84 51 939 685 149 105
0136 Haninge																																											86	872 1	179 543 310 233 3	812 2	644 603 565
0126 Huddinge																																										108	638 1	100 607 314 293 5	686 4	024 847 815
0123 Järfälla																																										75	296 884 451 284 167 3	326 2	293 568 465
0186 Lidingö																																											47	054 201 221 217 4 1	813 1	141 368 304
0182 Nacka																																													100	310 951 597 301 296 4	265 2	949 787 529
0188 Norrtälje																																									60	184 764 288 356 -68 1	906 1	076 525 305
0140 Nykvarn																																											10	519 95 50 33 17 338 219 97 22
0192 Nynäshamn																																									27	977 225 151 144 7 963 607 217 139
0128 Salem																																													16	687 72 76 74 2 616 436 99 81
0191 Sigtuna																																											46	857 583 300 171 129 2	281 1	327 584 370
0163 Sollentuna																																								71	279 256 340 258 82 2	894 1	886 609 399
0184 Solna																																													78	649 520 665 284 381 5	424 3	596 1	121 707
0180 Stockholm																																									942	370 6	751 6	804 3	344 3	460 33	830 15	728 10	597 7	505
0183 Sundbyberg																																								48	593 843 406 155 251 3	657 2	697 547 413
0181 Södertälje																																								95	310 679 592 349 243 3	307 1	642 860 805
0138 Tyresö																																												47	206 103 226 163 63 1	474 1	024 278 172
0160 Täby																																														69	869 483 344 250 94 2	473 1	752 382 339
0114 Upplands	Väsby																																				44	330 439 290 148 142 1	916 1	193 421 302
0139 Upplands-Bro																																						27	265 510 151 76 75 1	358 947 240 171
0115 Vallentuna																																								33	000 215 176 106 70 1	114 752 239 123
0187 Vaxholm																																											11	773 152 48 25 23 428 308 77 43
0120 Värmdö																																												42	715 715 231 125 106 1	736 1	301 265 170
0117 Österåker																																									43	659 366 206 154 52 1	381 940 281 160
03 Uppsala																																											364	476 3	103 2	085 1	447 638 9	378 . 7	419 1	959
0381 Enköping																																										43	436 448 248 197 51 1	306 299 828 179
0331 Heby																																														13	771 16 61 85 -24 480 177 269 34
0305 Håbo																																														20	929 192 89 72 17 781 57 658 66
0330 Knivsta																																											17	741 418 139 47 92 787 291 438 58
0360 Tierp																																													20	762 18 115 113 2 616 248 288 80
0380 Uppsala																																											216	542 1	983 1	280 763 517 6	906 978 4	493 1	435
0319 Älvkarleby																																								9	430 -15 50 46 4 279 55 168 56
0382 Östhammar																																									21	865 43 103 124 -21 510 182 277 51
04 Södermanland																																						289	887 1	790 1	660 1	500 160 6	239 . 4	531 1	708
0484 Eskilstuna																																								104	272 588 593 513 80 2	337 304 1	411 622
0482 Flen																																														16	812 -18 108 87 21 705 169 279 257
0461 Gnesta																																												10	890 29 54 59 -5 368 61 270 37
0483 Katrineholm																																							33	996 274 218 183 35 906 325 435 146
0480 Nyköping																																										55	264 340 304 297 7 1	422 362 797 263
0481 Oxelösund																																									12	037 116 88 87 1 415 180 146 89
0486 Strängnäs																																									34	798 189 190 174 16 1	022 175 689 158
0488 Trosa																																													12	667 220 60 53 7 480 80 361 39
0428 Vingåker																																										9	151 52 45 47 -2 370 130 143 97
05 Östergötland																																						454	307 2	202 2	613 2	285 328 7	595 . 5	446 2	149
0560 Boxholm																																											5	431 58 31 27 4 181 95 55 31
0562 Finspång																																										21	505 -21 116 137 -21 643 260 218 165
0513 Kinda																																													9	841 -33 29 67 -38 226 124 87 15
0580 Linköping																																									156	338 521 928 662 266 3	953 1	020 2	196 737
0586 Mjölby																																												26	904 196 170 159 11 722 404 238 80
0583 Motala																																												43	454 196 240 247 -7 897 353 374 170
0581 Norrköping																																								140	338 975 862 693 169 3	232 842 1	677 713

Inflyttade
därav	från



Folkmängd	i	riket,	län	och	kommuner	30	juni	2017	och	befolkningsförändringar	1	januari	-	30	juni	2017.	Totalt

Kommun Kommunnamn Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse-
Län Länsnamn 	 ökning födda 	 överskott Totalt

	 	 	 	 	 Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet

Inflyttade
därav	från

0582 Söderköping																																							14	532 130 79 64 15 444 329 94 21
0584 Vadstena																																										7	404 56 33 52 -19 248 122 113 13
0563 Valdemarsvik																																						7	901 92 35 46 -11 369 159 115 95
0512 Ydre																																														3	702 27 15 29 -14 120 15 96 9
0561 Åtvidaberg																																								11	605 -12 51 70 -19 294 133 99 62
0509 Ödeshög																																											5	352 17 24 32 -8 193 71 84 38
06 Jönköping																																									354	908 2	173 2	078 1	831 247 6	517 . 4	304 2	213
0604 Aneby																																													6	718 115 56 36 20 279 152 82 45
0686 Eksjö																																													17	270 141 102 130 -28 643 181 241 221
0662 Gislaved																																										29	644 166 156 143 13 786 123 400 263
0617 Gnosjö																																												9	707 92 62 44 18 294 134 87 73
0643 Habo																																														11	695 109 82 35 47 294 186 86 22
0680 Jönköping																																									136	177 880 830 607 223 3	071 771 1	732 568
0642 Mullsjö																																											7	248 22 28 38 -10 236 103 89 44
0682 Nässjö																																												30	982 162 212 193 19 918 318 319 281
0684 Sävsjö																																												11	497 101 64 70 -6 412 80 145 187
0687 Tranås																																												18	875 81 88 122 -34 550 107 324 119
0665 Vaggeryd																																										13	749 105 79 72 7 475 196 178 101
0685 Vetlanda																																										27	351 110 136 136 0 634 210 267 157
0683 Värnamo																																											33	995 89 183 205 -22 742 256 354 132
07 Kronoberg																																									196	053 1	425 1	149 1	012 137 4	679 . 2	913 1	766
0764 Alvesta																																											19	900 50 139 94 45 606 214 174 218
0761 Lessebo																																											8	772 12 56 57 -1 417 132 124 161
0781 Ljungby																																											28	141 133 165 148 17 649 129 345 175
0767 Markaryd																																										10	131 140 42 63 -21 372 45 213 114
0763 Tingsryd																																										12	422 29 55 97 -42 367 80 179 108
0760 Uppvidinge																																								9	578 70 61 62 -1 367 63 147 157
0780 Växjö																																													90	183 683 538 380 158 2	629 635 1	442 552
0765 Älmhult																																											16	926 308 93 111 -18 701 131 289 281
08 Kalmar																																												242	575 274 1	286 1	461 -175 4	930 . 3	093 1	837
0885 Borgholm																																										10	904 -26 58 101 -43 436 112 210 114
0862 Emmaboda																																										9	317 -31 30 63 -33 300 73 135 92
0860 Hultsfred																																									14	558 -49 84 98 -14 749 133 351 265
0821 Högsby																																												6	111 31 31 47 -16 408 125 121 162
0880 Kalmar																																												66	918 347 370 315 55 1	893 806 821 266
0861 Mönsterås																																									13	440 45 60 88 -28 408 166 102 140
0840 Mörbylånga																																								14	924 8 89 107 -18 466 252 142 72
0881 Nybro																																													20	289 -22 149 126 23 627 227 228 172
0882 Oskarshamn																																								26	868 -138 139 148 -9 632 208 240 184
0834 Torsås																																												7	010 -53 34 45 -11 217 74 92 51
0884 Vimmerby																																										15	731 95 71 109 -38 481 123 236 122
0883 Västervik																																									36	505 67 171 214 -43 787 175 415 197
09 Gotland																																											58	218 215 261 303 -42 1	341 . 1	108 233
0980 Gotland																																											58	218 215 261 303 -42 1	341 . 1	108 233
10 Blekinge																																										158	977 524 794 909 -115 3	223 . 1	936 1	287
1082 Karlshamn																																									32	228 98 157 206 -49 730 182 353 195
1080 Karlskrona																																								66	347 85 337 342 -5 1	486 228 774 484
1060 Olofström																																									13	412 -5 57 100 -43 452 110 189 153
1081 Ronneby																																											29	515 308 160 171 -11 958 247 366 345
1083 Sölvesborg																																								17	475 38 83 90 -7 468 104 254 110
12 Skåne																																													1	333	646 9	081 7	881 6	241 1	640 20	895 . 10	490 10	405
1260 Bjuv																																														15	330 128 93 85 8 710 481 138 91
1272 Bromölla																																										12	648 23 65 58 7 395 128 194 73
1231 Burlöv																																												17	778 132 111 70 41 940 678 78 184
1278 Båstad																																												14	650 36 54 94 -40 528 190 236 102
1285 Eslöv																																													33	092 214 202 170 32 1	075 738 155 182
1283 Helsingborg																																							142	121 1	574 881 673 208 4	719 2	230 1	243 1	246
1293 Hässleholm																																								51	893 226 262 283 -21 1	484 689 393 402
1284 Höganäs																																											25	929 82 104 155 -51 780 444 202 134
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1266 Hörby																																													15	378 95 98 82 16 565 418 75 72
1267 Höör																																														16	300 108 83 71 12 587 460 75 52
1276 Klippan																																											17	352 133 72 106 -34 677 391 124 162
1290 Kristianstad																																						83	662 471 486 434 52 2	046 988 588 470
1261 Kävlinge																																										30	652 120 171 112 59 755 560 114 81
1282 Landskrona																																								44	878 267 297 219 78 1	473 806 248 419
1262 Lomma																																													24	066 179 111 96 15 735 512 111 112
1281 Lund																																														119	054 512 581 396 185 4	907 2	484 1	492 931
1280 Malmö																																													331	201 2	707 2	557 1	412 1	145 11	030 4	659 2	807 3	564
1273 Osby																																														13	169 20 65 80 -15 421 160 172 89
1275 Perstorp																																										7	374 36 39 33 6 411 192 107 112
1291 Simrishamn																																								19	406 -79 78 158 -80 708 333 187 188
1265 Sjöbo																																													18	888 146 95 114 -19 649 462 118 69
1264 Skurup																																												15	471 63 85 64 21 516 388 78 50
1230 Staffanstorp																																						23	928 328 113 68 45 883 721 84 78
1214 Svalöv																																												13	887 -32 65 55 10 623 433 65 125
1263 Svedala																																											20	941 170 92 84 8 705 525 85 95
1270 Tomelilla																																									13	341 11 69 73 -4 393 244 85 64
1287 Trelleborg																																								44	314 401 226 246 -20 1	362 902 240 220
1233 Vellinge																																										35	409 152 146 164 -18 1	008 708 187 113
1286 Ystad																																													29	611 163 131 164 -33 925 541 222 162
1277 Åstorp																																												15	628 100 86 66 20 740 490 106 144
1292 Ängelholm																																									41	734 398 227 224 3 1	238 696 239 303
1257 Örkelljunga																																							9	977 19 50 64 -14 364 155 100 109
1256 Östra	Göinge																																						14	584 178 86 68 18 729 380 142 207
13 Halland																																											322	343 2	010 1	788 1	564 224 6	483 . 4	979 1	504
1382 Falkenberg																																								43	986 119 238 241 -3 1	092 311 548 233
1380 Halmstad																																										98	935 397 595 486 109 2	379 509 1	304 566
1315 Hylte																																													10	994 40 68 56 12 462 121 190 151
1384 Kungsbacka																																								81	234 792 393 314 79 2	109 182 1	717 210
1381 Laholm																																												24	853 189 137 152 -15 764 268 354 142
1383 Varberg																																											62	341 473 357 315 42 1	354 286 866 202
14 Västra	Götaland																																			1	681	082 9	299 9	959 7	898 2	061 22	319 . 12	710 9	609
1440 Ale																																															29	843 294 171 128 43 1	017 821 106 90
1489 Alingsås																																										40	170 125 218 217 1 884 568 204 112
1460 Bengtsfors																																								9	921 -19 44 72 -28 340 139 95 106
1443 Bollebygd																																									9	173 71 48 37 11 301 244 31 26
1490 Borås																																													110	481 601 674 543 131 2	472 1	178 707 587
1438 Dals-Ed																																											4	789 12 17 21 -4 150 102 14 34
1445 Essunga																																											5	615 -5 31 35 -4 144 92 42 10
1499 Falköping																																									32	936 130 200 175 25 754 398 218 138
1439 Färgelanda																																								6	606 -21 26 45 -19 207 135 39 33
1444 Grästorp																																										5	746 25 28 31 -3 166 121 27 18
1447 Gullspång																																									5	280 -27 20 34 -14 203 85 74 44
1480 Göteborg																																										559	872 3	232 3	840 2	234 1	606 15	822 5	719 5	695 4	408
1471 Götene																																												13	248 -27 67 77 -10 325 227 57 41
1466 Herrljunga																																								9	501 15 50 44 6 257 181 51 25
1497 Hjo																																															9	089 41 49 49 0 219 149 48 22
1401 Härryda																																											37	237 129 185 129 56 1	058 747 176 135
1446 Karlsborg																																									6	990 77 35 33 2 288 121 88 79
1482 Kungälv																																											43	691 402 230 210 20 1	278 962 207 109
1441 Lerum																																													41	021 329 218 152 66 1	151 877 178 96
1494 Lidköping																																									39	471 236 212 234 -22 855 482 227 146
1462 Lilla	Edet																																								13	774 46 73 74 -1 563 441 57 65
1484 Lysekil																																											14	586 16 62 94 -32 373 217 87 69
1493 Mariestad																																									24	285 70 127 154 -27 573 289 167 117
1463 Mark																																														34	410 192 185 215 -30 822 469 216 137
1461 Mellerud																																										9	407 84 59 72 -13 418 198 100 120
1430 Munkedal																																										10	380 19 59 53 6 352 201 69 82
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1481 Mölndal																																											65	255 790 388 245 143 2	948 2	068 609 271
1421 Orust																																													15	099 6 58 94 -36 419 284 74 61
1402 Partille																																										37	720 404 193 145 48 1	644 1	280 203 161
1495 Skara																																													18	889 -90 113 105 8 530 291 117 122
1496 Skövde																																												54	502 369 344 214 130 1	475 826 460 189
1427 Sotenäs																																											9	085 20 40 83 -43 253 183 42 28
1415 Stenungsund																																							26	034 219 124 105 19 755 532 101 122
1486 Strömstad																																									13	125 46 82 71 11 368 130 124 114
1465 Svenljunga																																								10	719 40 57 53 4 424 223 85 116
1435 Tanum																																													12	645 39 68 81 -13 325 206 71 48
1472 Tibro																																													11	094 24 57 60 -3 288 177 53 58
1498 Tidaholm																																										12	830 33 75 72 3 270 114 80 76
1419 Tjörn																																													15	774 190 81 83 -2 592 396 89 107
1452 Tranemo																																											11	830 54 53 79 -26 382 194 90 98
1488 Trollhättan																																							57	998 245 334 266 68 1	457 814 362 281
1473 Töreboda																																										9	469 34 46 46 0 369 167 85 117
1485 Uddevalla																																									55	436 272 314 301 13 1	318 813 303 202
1491 Ulricehamn																																								24	097 210 117 139 -22 657 339 216 102
1470 Vara																																														15	930 142 87 97 -10 479 321 94 64
1442 Vårgårda																																										11	412 117 70 45 25 314 215 59 40
1487 Vänersborg																																								38	988 33 224 214 10 1	053 589 213 251
1492 Åmål																																														12	776 -25 53 79 -26 297 93 113 91
1407 Öckerö																																												12	853 80 53 59 -6 321 193 87 41
17 Värmland																																										279	535 201 1	542 1	599 -57 4	422 . 2	657 1	765
1784 Arvika																																												26	011 -43 119 162 -43 459 160 175 124
1730 Eda																																															8	602 76 42 56 -14 284 143 63 78
1782 Filipstad																																									10	847 -113 72 87 -15 460 111 177 172
1763 Forshaga																																										11	487 36 67 53 14 333 197 70 66
1764 Grums																																													9	043 -20 43 55 -12 305 182 57 66
1783 Hagfors																																											11	860 -57 46 90 -44 334 79 120 135
1761 Hammarö																																											16	020 295 107 65 42 616 439 137 40
1780 Karlstad																																										90	464 266 593 399 194 2	492 1	164 992 336
1715 Kil																																															11	836 36 63 66 -3 317 226 68 23
1781 Kristinehamn																																						24	671 0 127 138 -11 651 181 285 185
1762 Munkfors																																										3	750 12 23 28 -5 150 67 45 38
1760 Storfors																																										4	081 35 16 23 -7 186 88 56 42
1766 Sunne																																													13	342 -83 53 86 -33 335 118 83 134
1785 Säffle																																												15	632 -1 74 118 -44 411 112 173 126
1737 Torsby																																												11	957 -212 50 107 -57 266 81 83 102
1765 Årjäng																																												9	932 -26 47 66 -19 215 44 73 98
18 Örebro																																												296	541 1	600 1	710 1	542 168 5	602 . 3	975 1	627
1882 Askersund																																									11	193 -89 40 75 -35 295 136 103 56
1862 Degerfors																																									9	649 40 43 66 -23 269 116 117 36
1861 Hallsberg																																									15	828 179 85 89 -4 687 370 195 122
1863 Hällefors																																									7	057 -81 40 58 -18 249 45 130 74
1883 Karlskoga																																									30	511 -27 162 194 -32 648 177 305 166
1881 Kumla																																													21	448 114 119 100 19 674 438 168 68
1860 Laxå																																														5	681 -28 23 51 -28 214 64 80 70
1814 Lekeberg																																										7	782 146 56 43 13 314 209 70 35
1885 Lindesberg																																								23	730 -14 137 143 -6 769 235 273 261
1864 Ljusnarsberg																																						4	904 -102 13 43 -30 203 47 94 62
1884 Nora																																														10	681 16 52 63 -11 296 143 112 41
1880 Örebro																																												148	077 1	446 940 617 323 4	327 1	363 2	328 636
19 Västmanland																																							269	555 1	926 1	557 1	359 198 5	510 . 3	984 1	526
1984 Arboga																																												13	935 32 73 86 -13 389 74 215 100
1982 Fagersta																																										13	470 25 80 77 3 452 105 205 142
1961 Hallstahammar																																					15	839 -4 83 107 -24 494 245 195 54
1960 Kungsör																																											8	558 126 47 36 11 377 118 191 68
1983 Köping																																												26	061 111 151 120 31 646 216 316 114



Folkmängd	i	riket,	län	och	kommuner	30	juni	2017	och	befolkningsförändringar	1	januari	-	30	juni	2017.	Totalt

Kommun Kommunnamn Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse-
Län Länsnamn 	 ökning födda 	 överskott Totalt

	 	 	 	 	 Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet

Inflyttade
därav	från

1962 Norberg																																											5	816 21 31 36 -5 280 50 104 126
1981 Sala																																														22	539 186 138 125 13 593 116 374 103
1904 Skinnskatteberg																																			4	424 -5 20 31 -11 191 60 78 53
1907 Surahammar																																								10	033 -26 41 53 -12 321 178 99 44
1980 Västerås																																										148	880 1	460 893 688 205 3	749 820 2	207 722
20 Dalarna																																											285	571 1	040 1	592 1	592 0 4	887 . 3	434 1	453
2084 Avesta																																												23	238 77 117 147 -30 704 112 362 230
2081 Borlänge																																										51	857 253 323 258 65 1	247 536 478 233
2080 Falun																																													58	089 404 336 275 61 1	450 522 777 151
2026 Gagnef																																												10	204 29 63 55 8 230 116 71 43
2083 Hedemora																																										15	515 54 100 95 5 536 152 218 166
2029 Leksand																																											15	593 86 64 95 -31 412 143 228 41
2085 Ludvika																																											27	046 113 187 170 17 842 225 355 262
2023 Malung-Sälen																																						10	082 -9 62 62 0 240 34 156 50
2062 Mora																																														20	309 30 93 109 -16 429 162 188 79
2034 Orsa																																														6	901 40 32 47 -15 236 99 103 34
2031 Rättvik																																											10	875 19 42 66 -24 305 103 151 51
2061 Smedjebacken																																						10	850 -59 54 67 -13 277 135 120 22
2082 Säter																																													11	142 56 59 54 5 358 226 110 22
2021 Vansbro																																											6	825 -59 32 41 -9 130 34 58 38
2039 Älvdalen																																										7	045 6 28 51 -23 139 49 59 31
21 Gävleborg																																									285	265 679 1	555 1	720 -165 4	666 . 3	241 1	425
2183 Bollnäs																																											26	937 8 143 197 -54 600 208 235 157
2180 Gävle																																													100	147 359 600 490 110 2	147 488 1	315 344
2104 Hofors																																												9	605 41 48 61 -13 286 113 110 63
2184 Hudiksvall																																								37	348 49 193 222 -29 750 236 369 145
2161 Ljusdal																																											19	076 9 90 141 -51 436 118 246 72
2132 Nordanstig																																								9	507 -4 48 77 -29 273 87 126 60
2101 Ockelbo																																											5	891 35 28 31 -3 183 60 86 37
2121 Ovanåker																																										11	616 -15 63 82 -19 228 75 105 48
2181 Sandviken																																									39	241 292 202 219 -17 1	088 384 424 280
2182 Söderhamn																																									25	897 -95 140 200 -60 600 156 225 219
22 Västernorrland																																				246	023 451 1	289 1	544 -255 4	214 . 2	609 1	605
2280 Härnösand																																									25	325 56 122 153 -31 765 185 362 218
2282 Kramfors																																										18	634 -47 86 162 -76 610 153 224 233
2283 Sollefteå																																									19	795 -51 106 164 -58 534 118 234 182
2281 Sundsvall																																									98	617 292 538 555 -17 1	992 511 1	025 456
2262 Timrå																																													17	966 -26 81 114 -33 474 248 135 91
2260 Ånge																																														9	502 7 39 75 -36 294 90 98 106
2284 Örnsköldsvik																																						56	184 220 317 321 -4 972 122 531 319
23 Jämtland																																										129	076 403 760 739 21 2	656 . 1	814 842
2326 Berg																																														7	110 29 40 50 -10 256 91 102 63
2305 Bräcke																																												6	510 18 33 57 -24 260 111 64 85
2361 Härjedalen																																								10	186 -14 42 86 -44 295 30 176 89
2309 Krokom																																												14	864 21 88 74 14 410 197 132 81
2303 Ragunda																																											5	409 -6 30 41 -11 179 59 75 45
2313 Strömsund																																									11	800 -9 65 90 -25 350 52 181 117
2321 Åre																																															11	046 -42 67 46 21 442 91 230 121
2380 Östersund																																									62	151 406 395 295 100 1	668 573 854 241
24 Västerbotten																																						266	548 667 1	532 1	386 146 4	344 . 2	975 1	369
2403 Bjurholm																																										2	448 -6 15 12 3 46 16 24 6
2425 Dorotea																																											2	668 -51 9 32 -23 60 26 31 3
2481 Lycksele																																										12	290 103 70 87 -17 320 122 103 95
2418 Malå																																														3	122 22 13 18 -5 75 23 15 37
2401 Nordmaling																																								7	117 -15 37 51 -14 163 80 52 31
2417 Norsjö																																												4	110 -15 24 38 -14 69 29 28 12
2409 Robertsfors																																							6	799 15 33 41 -8 160 88 53 19
2482 Skellefteå																																								72	471 205 412 426 -14 1	156 230 501 425
2422 Sorsele																																											2	527 -8 11 23 -12 70 17 33 20



Folkmängd	i	riket,	län	och	kommuner	30	juni	2017	och	befolkningsförändringar	1	januari	-	30	juni	2017.	Totalt

Kommun Kommunnamn Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse-
Län Länsnamn 	 ökning födda 	 överskott Totalt

	 	 	 	 	 Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet

Inflyttade
därav	från

2421 Storuman																																										5	887 -12 28 42 -14 125 46 51 28
2480 Umeå																																														123	382 490 771 453 318 3	245 779 1	896 570
2462 Vilhelmina																																								6	791 -14 20 49 -29 145 66 50 29
2404 Vindeln																																											5	382 -31 22 47 -25 138 60 35 43
2460 Vännäs																																												8	715 20 52 40 12 220 134 58 28
2463 Åsele																																													2	839 -36 15 27 -12 95 27 45 23
25 Norrbotten																																								250	525 -45 1	295 1	501 -206 3	707 . 2	073 1	634
2506 Arjeplog																																										2	863 -13 14 18 -4 56 15 30 11
2505 Arvidsjaur																																								6	450 8 36 49 -13 167 46 83 38
2582 Boden																																													28	065 23 139 153 -14 687 251 212 224
2523 Gällivare																																									17	933 -23 115 133 -18 324 102 109 113
2583 Haparanda																																									9	779 -85 40 59 -19 226 51 77 98
2510 Jokkmokk																																										5	065 -40 24 40 -16 146 46 37 63
2514 Kalix																																													16	246 23 73 118 -45 389 145 117 127
2584 Kiruna																																												23	210 43 118 147 -29 552 135 204 213
2580 Luleå																																													76	739 -31 387 379 8 1	617 610 688 319
2521 Pajala																																												6	072 -44 34 42 -8 166 56 46 64
2581 Piteå																																													41	916 12 241 243 -2 831 296 340 195
2560 Älvsbyn																																											8	268 75 44 57 -13 265 109 72 84
2513 Överkalix																																									3	402 24 15 32 -17 115 47 17 51
2518 Övertorneå																																								4	517 -17 15 31 -16 111 36 41 34

1)	 Händelser	(födda,	döda,	flyttningar)	som	skett	före	den	1	januari	2017,	men	som	har	rapporterats	efter
				1	februari,	påverkar	folkmängden	men	är	inte	redovisade	som	händelser	under	januari-juni	2017.
				Denna	del	av	folkökningen	redovisas	istället	som	en	justeringspost.



Juste-
Totalt Totalt ringar1)

Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet länet Sverige landet

20	252 . . 20	252 43	744 . . 43	744 2	778
25	562 . 18	566 6	996 12	150 . 3	066 9	084 307
3	850 2	934 653 263 209 -350 -25 584 51
1	297 921 196 180 101 10 47 44 4
810 576 163 71 129 109 -14 34 -1

2	877 2	128 585 164 935 516 18 401 11
4	925 3	821 851 253 761 203 -4 562 46
2	621 1	872 605 144 705 421 -37 321 12
1	626 1	097 326 203 187 44 42 101 10
3	600 2	667 637 296 665 282 150 233 -10
1	082 587 417 78 824 489 108 227 8
260 140 107 13 78 79 -10 9 0
747 489 210 48 216 118 7 91 2
550 396 125 29 66 40 -26 52 4

1	834 1	009 717 108 447 318 -133 262 7
2	729 1	991 548 190 165 -105 61 209 9
5	282 4	089 837 356 142 -493 284 351 -3

30	624 18	993 8	051 3	580 3	206 -3	265 2	546 3	925 85
3	068 2	458 440 170 589 239 107 243 3
2	917 1	647 1	016 254 390 -5 -156 551 46
1	437 1	147 219 71 37 -123 59 101 3
2	088 1	515 426 147 385 237 -44 192 4
1	621 1	123 397 101 295 70 24 201 2
925 625 244 56 433 322 -4 115 2
976 728 215 33 138 24 24 90 7
295 200 69 26 133 108 8 17 -4

1	128 782 276 70 608 519 -11 100 1
1	075 747 236 92 306 193 45 68 8
6	977 . 6	272 705 2	401 . 1	147 1	254 64
914 234 637 43 392 65 191 136 5
440 210 206 24 40 -33 63 10 0
605 134 448 23 176 -77 210 43 -1
462 230 202 30 325 61 236 28 1
612 324 264 24 4 -76 24 56 12

5	487 846 4	101 540 1	419 132 392 895 47
297 59 235 3 -18 -4 -67 53 -1
447 250 179 18 63 -68 98 33 1

4	770 . 4	340 430 1	469 . 191 1	278 161
1	871 238 1	434 199 466 66 -23 423 42
763 324 424 15 -58 -155 -145 242 19
339 89 236 14 29 -28 34 23 5
701 229 426 46 205 96 9 100 34

1	113 319 711 83 309 43 86 180 24
313 169 127 17 102 11 19 72 13
858 195 625 38 164 -20 64 120 9
268 61 193 14 212 19 168 25 1
330 162 164 4 40 -32 -21 93 14

5	888 . 5	174 714 1	707 . 272 1	435 167
133 73 57 3 48 22 -2 28 6
654 332 298 24 -11 -72 -80 141 11
223 126 93 4 3 -2 -6 11 2

3	735 987 2	372 376 218 33 -176 361 37
534 325 183 26 188 79 55 54 -3
708 323 350 35 189 30 24 135 14

2	490 930 1	357 203 742 -88 320 510 64

Utflyttade Flyttningsnetto
därav	till därav	mot



Juste-
Totalt Totalt ringar1)

Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet länet Sverige landet

Utflyttade Flyttningsnetto
därav	till därav	mot

334 254 65 15 110 75 29 6 5
173 114 52 7 75 8 61 6 0
286 162 117 7 83 -3 -2 88 20
80 14 64 2 40 1 32 7 1
290 174 106 10 4 -41 -7 52 3
175 113 60 2 18 -42 24 36 7

4	727 . 4	312 415 1	790 . -8 1	798 136
183 111 70 2 96 41 12 43 -1
487 190 285 12 156 -9 -44 209 13
647 224 391 32 139 -101 9 231 14
231 144 77 10 63 -10 10 63 11
232 165 63 4 62 21 23 18 0

2	435 657 1	592 186 636 114 140 382 21
205 120 82 3 31 -17 7 41 1
805 361 417 27 113 -43 -98 254 30
320 154 158 8 92 -74 -13 179 15
441 150 274 17 109 -43 50 102 6
379 171 185 23 96 25 -7 78 2
545 175 329 41 89 35 -62 116 21
634 195 389 50 108 61 -35 82 3

3	387 . 3	124 263 1	292 . -211 1	503 -4
601 341 239 21 5 -127 -65 197 0
407 201 201 5 10 -69 -77 156 3
528 125 372 31 121 4 -27 144 -5
210 22 177 11 162 23 36 103 -1
298 112 178 8 69 -32 1 100 2
294 110 178 6 73 -47 -31 151 -2

2	101 411 1	544 146 528 224 -102 406 -3
377 107 235 35 324 24 54 246 2

4	548 . 4	305 243 382 . -1	212 1	594 67
421 156 255 10 15 -44 -45 104 2
299 84 193 22 1 -11 -58 70 1
816 235 568 13 -67 -102 -217 252 32
365 138 218 9 43 -13 -97 153 4

1	601 533 1	001 67 292 273 -180 199 0
336 176 156 4 72 -10 -54 136 1
444 253 178 13 22 -1 -36 59 4
680 281 375 24 -53 -54 -147 148 8
767 258 491 18 -135 -50 -251 166 6
256 121 128 7 -39 -47 -36 44 -3
349 121 212 16 132 2 24 106 1
688 118 530 40 99 57 -115 157 11

1	101 . 1	051 50 240 . 57 183 17
1	101 . 1	051 50 240 . 57 183 17
2	600 . 2	384 216 623 . -448 1	071 16
592 170 390 32 138 12 -37 163 9

1	397 233 1	042 122 89 -5 -268 362 1
412 117 274 21 40 -7 -85 132 -2
647 241 381 25 311 6 -15 320 8
423 110 297 16 45 -6 -43 94 0

13	569 . 9	533 4	036 7	326 . 957 6	369 115
592 483 74 35 118 -2 64 56 2
376 174 176 26 19 -46 18 47 -3
854 739 55 60 86 -61 23 124 5
456 248 174 34 72 -58 62 68 4
888 696 137 55 187 42 18 127 -5

3	379 1	989 982 408 1	340 241 261 838 26
1	234 793 360 81 250 -104 33 321 -3
649 443 164 42 131 1 38 92 2



Juste-
Totalt Totalt ringar1)

Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet länet Sverige landet

Utflyttade Flyttningsnetto
därav	till därav	mot

495 375 87 33 70 43 -12 39 9
495 409 66 20 92 51 9 32 4
510 363 104 43 167 28 20 119 0

1	623 928 553 142 423 60 35 328 -4
691 557 97 37 64 3 17 44 -3

1	294 915 217 162 179 -109 31 257 10
570 413 105 52 165 99 6 60 -1

4	587 2	354 1	708 525 320 130 -216 406 7
9	512 5	278 2	531 1	703 1	518 -619 276 1	861 44
389 193 167 29 32 -33 5 60 3
387 302 77 8 24 -110 30 104 6
709 483 211 15 -1 -150 -24 173 2
486 384 66 36 163 78 52 33 2
476 362 87 27 40 26 -9 23 2
602 502 58 42 281 219 26 36 2
665 489 133 43 -42 -56 -68 82 0
543 450 69 24 162 75 16 71 0
378 277 77 24 15 -33 8 40 0
939 671 201 67 423 231 39 153 -2
837 633 118 86 171 75 69 27 -1
731 513 173 45 194 28 49 117 2
661 559 71 31 79 -69 35 113 1
844 555 223 66 394 141 16 237 1
335 233 84 18 29 -78 16 91 4
568 423 128 17 161 -43 14 190 -1

4	824 . 4	460 364 1	659 . 519 1	140 127
1	005 348 606 51 87 -37 -58 182 35
2	139 513 1	498 128 240 -4 -194 438 48
455 205 242 8 7 -84 -52 143 21

1	403 191 1	110 102 706 -9 607 108 7
562 162 372 28 202 106 -18 114 2
937 258 632 47 417 28 234 155 14

15	834 . 12	637 3	197 6	485 . 73 6	412 753
768 635 105 28 249 186 1 62 2
779 565 167 47 105 3 37 65 19
337 202 113 22 3 -63 -18 84 6
241 193 39 9 60 51 -8 17 0

2	044 1	120 736 188 428 58 -29 399 42
135 71 39 25 15 31 -25 9 1
146 124 19 3 -2 -32 23 7 1
655 392 231 32 99 6 -13 106 6
222 182 36 4 -15 -47 3 29 13
138 107 22 9 28 14 5 9 0
232 118 101 13 -29 -33 -27 31 16

14	418 7	131 5	576 1	711 1	404 -1	412 119 2	697 222
353 213 125 15 -28 14 -68 26 11
250 171 71 8 7 10 -20 17 2
181 119 51 11 38 30 -3 11 3

1	006 775 173 58 52 -28 3 77 21
233 151 80 2 55 -30 8 77 20
902 696 175 31 376 266 32 78 6
902 709 145 48 249 168 33 48 14
605 422 154 29 250 60 73 117 8
517 421 78 18 46 20 -21 47 1
334 215 93 26 39 2 -6 43 9
487 296 159 32 86 -7 8 85 11
610 369 207 34 212 100 9 103 10
342 235 94 13 76 -37 6 107 21
345 280 55 10 7 -79 14 72 6



Juste-
Totalt Totalt ringar1)

Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet länet Sverige landet

Utflyttade Flyttningsnetto
därav	till därav	mot

2	305 1	501 692 112 643 567 -83 159 4
386 308 57 21 33 -24 17 40 9

1	290 1	044 194 52 354 236 9 109 2
648 445 178 25 -118 -154 -61 97 20

1	257 732 463 62 218 94 -3 127 21
190 138 39 13 63 45 3 15 0
578 463 101 14 177 69 0 108 23
335 186 79 70 33 -56 45 44 2
388 253 126 9 36 -30 -41 107 0
279 191 57 31 46 15 14 17 6
265 198 60 7 23 -21 -7 51 4
244 147 89 8 26 -33 -9 68 4
414 313 92 9 178 83 -3 98 14
314 215 84 15 68 -21 6 83 12

1	302 856 349 97 155 -42 13 184 22
334 222 104 8 35 -55 -19 109 -1

1	116 750 303 63 202 63 0 139 57
440 273 144 23 217 66 72 79 15
336 241 77 18 143 80 17 46 9
230 184 38 8 84 31 21 32 8

1	071 758 251 62 -18 -169 -38 189 41
307 120 159 28 -10 -27 -46 63 11
234 161 57 16 87 32 30 25 -1

4	251 . 3	837 414 171 . -1	180 1	351 87
461 204 222 35 -2 -44 -47 89 2
194 93 62 39 90 50 1 39 0
570 191 368 11 -110 -80 -191 161 12
313 228 73 12 20 -31 -3 54 2
314 191 95 28 -9 -9 -38 38 1
356 146 191 19 -22 -67 -71 116 9
362 286 58 18 254 153 79 22 -1

2	427 963 1	355 109 65 201 -363 227 7
279 189 80 10 38 37 -12 13 1
649 228 400 21 2 -47 -115 164 9
133 85 45 3 17 -18 0 35 0
163 68 90 5 23 20 -34 37 19
393 156 224 13 -58 -38 -141 121 8
383 150 207 26 28 -38 -34 100 15
422 140 261 21 -156 -59 -178 81 1
224 74 106 44 -9 -30 -33 54 2

4	252 . 3	895 357 1	350 . 80 1	270 82
348 188 151 9 -53 -52 -48 47 -1
216 124 80 12 53 -8 37 24 10
506 371 124 11 181 -1 71 111 2
319 132 184 3 -70 -87 -54 71 7
648 268 354 26 0 -91 -49 140 5
581 424 141 16 93 14 27 52 2
212 94 112 6 2 -30 -32 64 -2
182 132 44 6 132 77 26 29 1
797 374 416 7 -28 -139 -143 254 20
284 100 179 5 -81 -53 -85 57 9
269 176 82 11 27 -33 30 30 0

3	233 960 2	028 245 1	094 403 300 391 29
3	876 . 3	564 312 1	634 . 420 1	214 94
362 103 249 10 27 -29 -34 90 18
439 143 273 23 13 -38 -68 119 9
477 304 160 13 17 -59 35 41 3
269 100 164 5 108 18 27 63 7
572 243 289 40 74 -27 27 74 6



Juste-
Totalt Totalt ringar1)

Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet länet Sverige landet

Utflyttade Flyttningsnetto
därav	till därav	mot

261 107 153 1 19 -57 -49 125 7
427 135 276 16 166 -19 98 87 7
186 75 110 1 5 -15 -32 52 1
338 224 111 3 -17 -46 -12 41 3

2	527 548 1	779 200 1	222 272 428 522 33
3	962 . 3	676 286 925 . -242 1	167 115
617 143 460 14 87 -31 -98 216 20

1	076 473 540 63 171 63 -62 170 17
1	108 367 679 62 342 155 98 89 1
210 137 63 10 20 -21 8 33 1
510 207 288 15 26 -55 -70 151 23
299 128 164 7 113 15 64 34 4
771 266 473 32 71 -41 -118 230 25
247 65 174 8 -7 -31 -18 42 -2
382 166 195 21 47 -4 -7 58 -1
188 86 87 15 48 13 16 19 7
264 125 131 8 41 -22 20 43 2
330 168 148 14 -53 -33 -28 8 7
306 212 82 12 52 14 28 10 -1
187 69 115 3 -57 -35 -57 35 7
115 36 77 2 24 13 -18 29 5

3	937 . 3	667 270 729 . -426 1	155 115
550 202 322 26 50 6 -87 131 12

1	926 441 1	346 139 221 47 -31 205 28
235 104 122 9 51 9 -12 54 3
685 194 462 29 65 42 -93 116 13
379 126 238 15 57 -8 8 57 3
251 117 132 2 22 -30 -6 58 3
150 96 50 4 33 -36 36 33 5
225 80 144 1 3 -5 -39 47 1
795 353 414 28 293 31 10 252 16
666 212 437 17 -66 -56 -212 202 31

3	615 . 3	416 199 599 . -807 1	406 107
723 231 472 20 42 -46 -110 198 45
588 150 426 12 22 3 -202 221 7
538 117 409 12 -4 1 -175 170 11

1	702 454 1	158 90 290 57 -133 366 19
475 285 177 13 -1 -37 -42 78 8
261 72 186 3 33 18 -88 103 10
755 118 588 49 217 4 -57 270 7

2	356 . 2	240 116 300 . -426 726 82
243 101 141 1 13 -10 -39 62 26
232 99 128 5 28 12 -64 80 14
272 53 207 12 23 -23 -31 77 7
409 223 175 11 1 -26 -43 70 6
181 76 104 1 -2 -17 -29 44 7
342 92 235 15 8 -40 -54 102 8
514 143 342 29 -72 -52 -112 92 9

1	367 417 908 42 301 156 -54 199 5
3	885 . 3	530 355 459 . -555 1	014 62

56 36 17 3 -10 -20 7 3 1
90 34 51 5 -30 -8 -20 -2 2
207 103 95 9 113 19 8 86 7
48 32 15 1 27 -9 0 36 0
165 105 58 2 -2 -25 -6 29 1
70 36 31 3 -1 -7 -3 9 0
136 94 38 4 24 -6 15 15 -1
966 300 617 49 190 -70 -116 376 29
66 25 41 0 4 -8 -8 20 0



Juste-
Totalt Totalt ringar1)

Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet länet Sverige landet

Utflyttade Flyttningsnetto
därav	till därav	mot

122 52 68 2 3 -6 -17 26 -1
3	091 542 2	290 259 154 237 -394 311 18
131 55 72 4 14 11 -22 25 1
150 97 44 9 -12 -37 -9 34 6
213 160 50 3 7 -26 8 25 1
117 72 43 2 -22 -45 2 21 -2

3	654 . 3	340 314 53 . -1	267 1	320 108
65 11 51 3 -9 4 -21 8 0
149 54 89 6 18 -8 -6 32 3
692 275 394 23 -5 -24 -182 201 42
337 134 183 20 -13 -32 -74 93 8
291 73 146 72 -65 -22 -69 26 -1
173 71 98 4 -27 -25 -61 59 3
324 153 144 27 65 -8 -27 100 3
488 179 281 28 64 -44 -77 185 8

1	666 445 1	148 73 -49 165 -460 246 10
208 81 117 10 -42 -25 -71 54 6
831 277 531 23 0 19 -191 172 14
184 92 84 8 81 17 -12 76 7
79 47 30 2 36 0 -13 49 5
112 53 44 15 -1 -17 -3 19 0



 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Attestanter av ekonomiska transaktioner i VästKom från  

14 november 2017. 
 

Beslutsattest 

Namn     Ansvarskod Text  

Thomas Jungbeck, Direktör  1000-3000 Samtliga ansvarsområden 
 
Ulf Olsson, Ordförande  1000-3000 Samtliga ansvarsområden som ersättare
       till Thomas Jungbeck när jäv föreligger. 
       Styrelsetillhöriga kostnader. 

Jonas Ransgård, Vice Ordförande 1000  Ersättare för Ulf Olsson när jäv  
       föreligger. 

Mottagnings-/granskningsattest        

Anneli Assmundson Bjerde,  

Utvecklingsstrateg  1000-110, 111, 112, 230 Verksamhetstillhöriga kostnader 

Karl Fors, Länssamordnare  3000  Verksamhetstillhöriga kostnader 

Gunilla Fasth, Kommunikatör 1000, 112 Verksamhetstillhöriga kostnader  

Caroline Albinsson, Ekonom  1000 - 3000 Samtliga ansvarsområden där 
       kostnaderna följer ingångna avtal. 
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