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Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 10 december 2020
Plats och tid:

Teams, kl. 08.30 – 12.00

Kontakt:

Ombud som är förhindrade att närvara ombedes meddela detta till sin
ersättare. Kallelsen skickas även till dem.
Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet,
meddela detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20
alternativt e-post: kansli@fyrbodal.se

Övrig information:

Mötet kommer under rådande omständigheter och med gällande
rekommendationer att hållas helt digitalt.
Vi uppmanar alla som har förkylningssymptom att avstå från de möten
som fortfarande bedöms nödvändiga att hållas i fysisk form.

OBS! Notera tiden!

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
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Kallelse/ärendelista
1. Val av protokollsjusterare

Beslutsärenden, kl. 08.30 – 9.20
2. Uppdatering policydokument
a. Krishanteringsplan
b. Rekryteringspolicy
c. Representationspolicy
d. Resepolicy
e. IT-policy
3. Förslag innehåll Årshjul 2021
a. Innehåll direktionsmöten 2021
b. Utvärdering av året som har gått
4. Överenskommelse om barn- och ungas hälsa
5. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022

Informations- och anmälningsärenden, kl. 9.20 – 12.00 (Paus ca kl. 10.30)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aktuella projektansökningar
Information EU:s programperiod 2021 - 2027
Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1 i verksamhetsplan)
Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i verksamhetsplan)
Strukturbild Fyrbodal
Gryning Vård AB
Aktuella delegationsbeslut
Förändringar i direktionen; Avsägelse och ny ledamot och ersättare från Vänersborgs
kommun
Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och
Samrådsorganet (SRO)
Övriga ärenden
Meddelanden
Nästa möte
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Förbundsdirektionen
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Ledamöter
Stig Bertilsson (M)
Martin Carling (C)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan-Olof Johansson (S)
Morgan E Andersson (C)
Jan Hognert (M)
Anders Arnell (M)
Mats Abrahamsson (M)
Kent Hansson (S)
Liselotte Fröjd (M)
Paul Åkerlund (S)
Peter Eriksson (M)
Christer Hasslebäck (UP)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Michael Karlsson (S)

Närv.

Ersättare
Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Ulla Börjesson (S)
Ronald Rombrant (LP)
Michael Mellby (S)
Liza Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Birgitta Albertsson (S)
Lars Tysklind (L)
Louise Thunström (S)
Monica Hanson (S)
Bedros Cicek (KD)
Mikael Staxäng (M)
Anna-Lena Heydar (S)
Bo Carlsson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Michael Karlsson (M)

Närv.
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Ärende 2 – Uppdatering policydokument
Enligt förbundets årshjul och internkontrollplan ska förbundets policydokument regelbundet ses över
och eventuellt revideras.
De policydokument som är föremål för uppdatering i år är följande:
Krishanteringsplan
Dokumentet har rensats på personuppgifter och har avpersonifierats helt. Den innehåller nu de
funktioner som är krisansvariga på förbundet. Typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.
Rekryteringspolicy och nyanställningspolicy
Ingen större förändring i innehållet av rekryteringspolicyn, typsnitt och dokumentmall har
uppdaterats. Nyanställningspolicyn är borttagen som policydokument och är istället en bilaga till
rekryteringspolicyn med checklistor, innehållet är i övrigt det samma som tidigare.
Representationspolicy
Innehållet är detsamma som tidigare men typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.
Resepolicy
Innehållet är uppdaterat med korrekta uppgifter avseende avtalsresor. Typsnitt och dokumentmall
har uppdaterats.
IT-policy
Den tidigare IT-policyn tas bort och ersätts med IT-riktlinjer för medarbetare på Fyrbodals
kommunalförbund. Den gamla policyn var omodern och speglade inte hur kommunalförbundet
arbetar idag. De nya riktlinjerna är tydligare och uppdaterade med relevant information och
arbetssätt.
Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna reviderade policydokument
enligt förslag och att de ska gälla från och med 1 januari 2021.

Förslag till beslut
Att godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska gälla från och med 1 januari
2021.
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Ärende 3 – Förslag innehåll Årshjul 2021
Arbetsutskottet har i uppdrag att lämna förslag på mötesinnehåll i årshjulet 2021.
Enligt innevarande års årshjul ska utvärdering av innevarande års arbete göras, dialog om detta förs
på mötet.
Ärendet presenteras på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på
innehåll i årshjulet för 2021.

Förslag till beslut
Att godkänna förslaget på innehåll i årshjulet för 2021.
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Ärende 4 – Överenskommelse om barn och ungas hälsa
Västkoms styrelse beslutar i ärendet den 24 november att ställa sig bakom överenskommelsen om
barns och ungas hälsa. Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är
barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från
olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelse om samverkan mellan
kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels Överenskommelse om Trygg och
säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och
ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att
slås samman till en.
Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta att rekommendera
kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Förslag till beslut
Att besluta att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa
– överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Beslutet expedieras till:
Medlemskommunerna i Fyrbodal
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Ärende 5 – Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats.
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–
2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för
vårdsamverkan.
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där man i
Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma
insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.
Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta att rekommendera
kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–
2022.

Förslag till beslut
Att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i
Västra Götaland 2018–2022.

Beslutet expedieras till:
Medlemskommunerna i Fyrbodal
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Ärende 6 – Aktuella projektansökningar
Hållbar besöksnäring i Väst
Besöksnäringen är en av de branscher i Fyrbodal som har drabbats hårdast av Coronapandemin. Med
ambitionen att skapa en mer hållbar besöksnäring i framtiden har Tillväxtverket utlyst medel för att
organisationer och aktörer ska kunna bedriva projekt som motverkar effekterna av pandemin och
skapar en hållbar besöksnäring ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Fyrbodals
kommunalförbund, har efter beslut i Arbetsutskottet den 27 augusti 2020, § 76, sökt medel ur
utlysningen och fått projektet beviljat. Regionala strukturfondsprogrammet kräver 50%
medfinansiering varför kommunalförbundet behöver gå in med medel i form av delregionala
utvecklingsmedel. Projektet medfinansieras även av kommunerna i form av tid för att uppnå kraven
på medfinansiering.
Samverkansplattform för marina livsmedel och marin bioteknik (Biomarina näringar)
Etablerandet av en samverkansplattform för biomarina näringar (marina livsmedel och marin
bioteknik) med säte hos Innovatum och med ett partnerskap bestående av företag, institut,
universitet, Position Väst, Fiskekommunerna, Sotenäs Symbios Center, Kristineberg Center och
Strömstad kommun ska medverka till att nya företag etableras och till att förbättra förutsättningarna
för ökad innovations- och konkurrenskraft hos företag. Fler hållbara produkter, tjänster och
arbetstillfällen ska realiseras genom innovativa affärsmodeller, etableringar och investeringar, samt
genom att företag får ökade möjligheter att växa såväl nationellt som internationellt. Utvecklingen
ska ge positiva effekter för såväl ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet och bidra till att
positionera Västra Götaland som en ledande maritim region i Europa.
Fyrbodals kommunalförbund har medverkat i förstudien vilket också representanter från
medlemskommuner har gjort. Kommunalförbundets bedömning är att ansökan på ett bra sätt svarar
mot möjligheter för såväl maritim näringslivsutveckling i Fyrbodal som för positiva miljöeffekter.
Tiotalet företag ingår inledningsvis i plattformen och antalet skall successivt utökas. Förutom
Innovatum så finns både akademi, institut, Position Väst, Sotenäs Symbios Center, Kristineberg
Center, Strömstad kommun, och Fiskekommunerna med som aktiva parter. Organisering, mål och
aktiviteter som de beskrivs i ansökan bäddar för att effekter hos företag kommer att vara i fokus. Det
kommer troligen att vara en utmaning i projektet att kunna hålla fokus på både konkreta
näringslivseffekter under projekttiden samtidigt som plattformen ska etableras och kunna fortleva
efter projekttiden. Vi bedömer dock att projektets organisering, tydliga effektmål och logik skapar
goda förutsättningar för att det ska kunna lyckas.
600 000 kr avsätts från utvecklingsmedel Miljömiljonen för kontant medfinansiering av projektet.
Dessutom avsätts ytterligare 75 000 från Miljömiljonen i finansiering för medverkan från
Fiskekommunerna. Position Väst avsätter 600 000 kr i medfinansiering i form av tid. Finansieringen är
i överensstämmelse med budget för utvecklingsmedel som Direktionen antog den 29 oktober 2020.
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Fortsättning ärende 6
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att bevilja ansökan om medfinansiering på 588 060
kr (Regionala utvecklingsnämnden 151 750 kr, Kulturnämnden 435 000 kr och 1 310 kr från ej
upparbetade medel från Regionala utvecklingsnämnden från tidigare år) för projektet Hållbar
besöksnäring i Väst, samt att bevilja Innovatum 600 000 kr i kontant medfinansiering från
utvecklingsmedel Miljömiljonen samt 675 000 kr i medfinansiering i form av nedlagd tid för
genomförande av projekt ”Samverkansplattform Biomarina näringar”. Den totala projektbudgeten
är på 10 350 000 kr.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet
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Ärende 7 – Information EU:s programperiod 2021 - 2027
Arbetet med att förbereda för EU:s kommande programperiod 2021–2027 pågår för fullt. Västra
Götalandsregionen deltar aktivt i arbetet med att ta fram ett nytt Regionalfondsprogram,
handlingsplan för Europeiska socialfonden samt nya Interreg-program för Öresund-KattegattSkagerrak, Nordsjön, Sverige-Norge och Östersjön.
Andreas Catoni med kollegor från Västra Götalandsregionen informerar.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 8 – Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1 i verksamhetsplan)
Information om arbetet med verksamhetsplanens mål kring en stark och attraktiv gränsregion.
Ärendet föredras Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 9 – Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i
verksamhetsplan)
Information om arbetet med verksamhetsplanens mål kring en stark och attraktiv gränsregion.
Ärendet föredras av Elsie Hellström från Svinesundskommittén.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 10 – Strukturbild Fyrbodal
Rapport om läget i Strukturbildsarbetet samt information om nästa steg i arbetet.
Diskussion; Hur kan vi skapa bredare politiskt engagemang och förankring för
Strukturbild/Framtidsbild?
Ärendet föredras på mötet av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling och Christel
Thuresson, projektledare.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 11 – Gryning Vård AB
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 12 – Aktuella delegationsbeslut
Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.
Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 13 – Förändringar i direktionen; avsägelse och ny ledamot och
ersättare från Vänersborgs kommun
Från och med 1 januari 2021 är Gunnar Lidell (M), Vänersborg, entledigad från bland annat
uppdraget som ledamot i Fyrbodals kommunalförbunds direktion. Henrik Harlitz (M) är nominerad
till ny ledamot från och med 1 januari 2021.
Från och med 1 januari 2021 är Bo Carlsson (C), Vänersborg entledigad från bland annat uppdraget
som ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion. Mats Andersson (C) är nominerad till ny
ersättare från och med 1 januari 2021.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 14 – Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom
och Samrådsorganet (SRO)
Muntlig rapport lämnas på mötet.
Ärendet föredras av Martin Carling, förbundsordförande.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 15 – Övriga ärenden

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 16 – Meddelanden

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 17 – Nästa möte
Nästa arbetsutskottsmöte den 21 januari.
Nästa direktionsmöte den 11 februari (enligt förslag till Årshjul 2021)
•
•
•
•
•
•

Avstämning internkontrollplan 2020
Årlig uppdatering internkontrollplan (2021)
Arvodesreglemente 2021
Revidering delegationsordning
Aktivitetsplaner 2021
Delregionalt kollektivtrafikråd

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Tjänsteskrivelse
2020-11-17

Uppdatering av policydokument
Förslag till beslut
Att föreslå direktionen att godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska
gälla från och med 1 januari 2021.
Sammanfattning
Enligt förbundets årshjul och internkontrollplan ska förbundets policydokument regelbundet
ses över och eventuellt revideras.
Bakgrund
Förbundets policydokument har behov av uppdatering och revidering. Arbetet med detta har
pågått under året. De flesta av förbundets policydokument håller och har enbart fått
redaktionella ändringar och blivit moderniserade med aktuella typsnitt och formuleringar.
Beskrivning av ärendet
De policydokument som är föremål för uppdatering i år är följande:
Krishanteringsplan
Dokumentet har rensats på personuppgifter och har avpersonifierats helt. Den innehåller nu de
funktioner som är krisansvariga på förbundet. Typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.
Rekryteringspolicy och nyanställningspolicy
Ingen större förändring i innehållet av rekryteringspolicyn, typsnitt och dokumentmall har
uppdaterats. Nyanställningspolicyn är borttagen som policydokument och är istället en bilaga
till rekryteringspolicyn med checklistor, innehållet är i övrigt det samma som tidigare.
Representationspolicy
Innehållet är detsamma som tidigare men typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.
Resepolicy
Innehållet är uppdaterat med korrekta uppgifter avseende avtalsresor. Typsnitt och
dokumentmall har uppdaterats.

IT-policy
Den tidigare IT-policyn tas bort och ersätts med IT-riktlinjer för medarbetare på Fyrbodals
kommunalförbund. Den gamla policyn var omodern och speglade inte hur
kommunalförbundet arbetar idag. De nya riktlinjerna är tydligare och uppdaterade med
relevant information och arbetssätt.
Bedömning och synpunkter
Arbetet med uppdatering av policydokument sker löpande under året och alla dokument ses
över enligt plan. Kansliet kommer att uppdatera internkontrollplanen med vilka
policydokument som finns och när de senast reviderades för att därmed säkerställa vilka
policydokument som står på tur för revidering.
Finansiering
Arbetet med uppdatering av förbundets policydokument sker inom ramen för
basverksamheten som finansieras av medlemsavgiften
Koppling till mål
Expediering
-

Ansvarig tjänsteperson
Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se , 0522-44 08 41.

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

2020-10-26
Gäller från och med 1 januari 2021

Krishanteringsplan för Fyrbodals kommunalförbund
Syfte och omfattning
Fyrbodals kommunalförbunds (FK) krisplan är en dokumentation av de riktlinjer och den
organisation vi har byggt upp för att kunna hantera allvarliga, så kallade traumatiska,
krissituationer som kan beröra våra medarbetare och vår verksamhet.
Händelser som omfattas av denna plan är
•
•
•
•

Olyckor på eller utanför arbetsplatsen
Plötsliga dödsfall
Våld eller hot om våld
Verksamhetsspecifika påfrestningar, t ex kriminell verksamhet, artiklar i massmedia
som allvarligt kan skada en medarbetare eller vårt varumärke.

Incidenter i den dagliga verksamheten åtgärdas normalt inom ramen för löpande verksamhet i
vilken förbundsdirektören är ett professionellt stöd.
Det övergripande målet för planen är att säkerställa att vi inom FK hanterar en krissituation
eller ett allvarligt avbrott i verksamheten på ett genomtänkt, välplanerat och professionellt sätt
för att på så sätt kunna lindra krisens effekter för våra medarbetare och påverkan på vår
verksamhet.
Krisorganisationen består av krisansvariga och en gemensam krisgrupp. En av de
krisansvariga bedömer alltid om en incident/händelse har den omfattningen som gör att
krisgruppen bör aktiveras eller om man ska anlita extern hjälp. Krisgruppen ska i sådana fall
snabbt bistå medarbetare med att hantera varje slags tillbud t ex personskador, brand, våld och
hot om våld, kriminell verksamhet, artiklar i massmedia som allvarligt skadar någon
medarbetare eller varumärket etc. Krisansvarig tar tillsammans med krisgruppen beslut om
och organiserar vidare åtgärder.
På följande sidor följer instruktion, vägledning och checklistor för akuta lägen.

2020-10-26
Gäller från och med 1 januari 2021

INSTRUKTION I AKUTA LÄGEN
1. Vid behov: Ring larmcentral 112 (ambulans, polis etc.) och
ge första hjälpen.
2. Skydda de drabbade från ytterligare stress. Ge
medmänskligt stöd. Lämna inte de drabbade ensamma.
3. Kontakta krisansvarig.
4. Vägledning inför samtal med anhöriga (nästa sida).
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Vägledning inför samtal med anhöriga i händelse av olycksfall eller akut
sjukdom
•

Om det är en händelse som medfört dödsfall meddelas detta aldrig per telefon
utan personligen (eventuellt tillsammans med polis och/eller präst).

•

Förbered samtalet noga. Ta reda på vad som hänt, vad som kommer att hända
nu. Är förbundet berett att exempelvis ordna en flyg/tågresa för närmast
anhörig.

•

Det är viktigt att den som ska ta kontakt har mandat att fatta beslut i frågor som
kan uppstå eller har inhämtat erforderliga beslut innan samtalet.

•

Säkerställ att det är rätt person du talar med och om denna person inte är
tillgänglig be att snarast bli uppringd eller fråga när det passar att återkomma.
Undvik att framföra något via någon annan än den som är uppgiven som
närmast anhörig.

•

Inled med en kort presentation och berätta därpå kort vad som har hänt.
Undvik detaljer inledningsvis (tänk efter vad som kan vara relevant för just
denna anhöriga att veta), utan ge endast en kortfattad redogörelse för vad som
hänt och hur personen som drabbats mår, var han/hon befinner sig just nu och
betona att personen nu befinner sig utom all fara (om så är fallet!).

•

Var uppmärksam på reaktionen från den anhöriga, upprepa gärna vad du sagt
för att säkerställa att det som framförts inte missuppfattats.

•

Var beredd på att den anhöriga kan komma att fråga efter andra personers
tillstånd vilket är en information som, utan att vara avvisande, måste förmedlas
ytterst selektivt.

•

Försök aldrig svara på sådant du inte vet. Det är bättre att säga att du ska ta
reda på det och återkomma.

•

Innan du avslutar samtalet, försäkra dig om att den anhöriga inte är ensam utan
har någon som han/hon kan tala med omedelbart efter att ditt samtal avslutats.
Ofta kan en anhörig uttrycka en önskan om att vara ensam – betona i sådant
fall att erfarenheten visar att man inte bör vara ensam i en sådan situation.

•

Innan samtalet avslutas, bestäm en tid då du kan höra av dig igen. Ett sådant
här samtal ska alltid följas upp! Försäkra dig också om att den anhöriga vet
vart han/hon kan vända sig för mer information om det inträffade, om det är så
att du kan förutse att du är svårt att nå. Det är alltid bra att lämna minst två
namn med telefonnummer till den anhöriga dit han/hon kan vända sig med
ytterligare information och uppföljning.
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Kontaktuppgifter
Krisansvariga inom Fyrbodal
•
•

I första hand: Förbundsdirektör
I andra hand: Teamchef/Administrativ chef

Kontaktuppgifter till dessa finns på intranätets förstasida.

Krisgrupp inom Fyrbodal
Vilka som ska ingå i krisgruppen beslutas från fall till fall. Gruppen kan bestå av personer i
personalen som utses av krisansvariga eller av externa resurser.
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Information – en viktig del av krisstödet
Intern information
Att ta emot tydlig och saklig information är en viktig del av krisstödet. Information ska ges
kontinuerligt och innehålla en beskrivning av vad som hänt och vilka insatser som satts in. Så
långt det är möjligt bör alla berörda informeras, även de som av någon anledning är
frånvarande från arbetsplatsen. I de situationer som planen omfattar utges information av
krisansvarig inom Fyrbodal.
Extern information
I de fall omvärld och massmedia intresserar sig för det inträffade kommer krisansvarig med
stöd av kommunikatör att sköta kommunikationen utåt. Om någon annan än denne kontaktas
ska en hänvisning alltid ske till krisansvarig.
Anhöriglista
Kontaktlista med uppgifter om anhöriga till Fyrbodals anställda finns i pärmen ”kontaktlista
anhöriga”. Här finns även kontaktuppgifter till krisansvariga. Denna lista finns även
tillgänglig i gemensam mapp för ledningsgruppen.
Pärmen står i bokhyllan närmast löneadministratör.
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Checklista för krisansvarig och krisgrupp
Beredskap för krisstöd
•
•
•

Läsa igenom planen för krisstöd och vara insatt i densamma
Delta i information/utbildning i krisstöd som ges av Fyrbodal
Ha krisplanen tillgänglig på arbetet och hemma

Akut skede
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Träffa den/de drabbade
Säkra trygghet och ge stöd under de närmaste timmarna
Ge möjlighet till telefonkontakt med anhöriga
Upprätta kommunikation med krisansvarig
Genomför psykologisk förstahjälp efter samråd med krisansvarig (se sista sidan)
Undersök individens behov av och möjlighet till stöd i hemmet
Ordna transport hem – bilkörning är olämpligt efter svåra händelser
Bestäm tidpunkt för nästa möte
Diskutera med krisansvarig
o Behov av ytterligare insatser
o Hur den ordinarie verksamheten kan skötas under krisen

1–5 dagar efter krisen
•
•
•
•
•
•
•

Arrangera för beslutade insatser
Vid behov ordna lokal och sammankalla
Lyssna till och stötta de drabbade
Undersök behov av ytterligare insatser
Undersök behov av att ge relevant information till uppdragsgivare
Anpassa arbetsuppgifter efter individens förmåga
Kommunicera med krisansvarig

De närmaste veckorna efter krisen
•
•

Anpassa arbetsuppgifter efter individernas förmåga
Diskutera behov av extra insatser med krisansvarig

Uppföljning efter 4–6 veckor
•
•

Arrangera för uppföljning med de drabbade
Gå igenom krisstödet med krisansvarig
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Psykologisk förstahjälp
•

Skydda mot ytterligare stress i form av t ex
o Fara eller starka intryck
o Massmedia
o Publik

•

Skapa en stödjande atmosfär
o Medmänsklig omsorg
o Normalisera reaktioner
o Informera om att stöd finns

•

Låt de berörda kontakta anhöriga

•

Uppdatera information om
o Det som hänt
o Som planeras

•

Ge utrymme för de berörda att tala om det som hänt

•

Hjälp de berörda med praktiska frågor

•

Ge tidpunkt för ny träff
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Rekryteringspolicy för Fyrbodals kommunalförbund
Inledning
Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig uppgift, som kräver såväl
kompetens som tid och vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande investering.
Ansvarstagande, flexibilitet och kvalitet är våra ledord i den viktiga rekryteringsprocessen.
I konkurrensen om arbetskraften ställs krav på oss som arbetsgivare, bland annat genom
diskrimineringslagen som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Det är viktigt att vi i kommunalförbundet arbetar efter samma riktlinjer i rekryteringsarbetet,
såväl internt inom förbundet som mot externa sökande. Sättet att sköta rekryteringsprocessen
skapar hos de sökande en bild av hur förbundet fungerar. De sökande ska uppleva
rekryteringsarbetet som effektivt och professionellt.
Medarbetarnas kunskap, motivation, färdigheter och värderingar är avgörande för förbundets
resultat och utveckling.
Detta uppnår vi genom att:
•
•
•
•
•
•

Aktivt söka nya vägar för rekrytering.
Respektera lagar, avtal och regler inom de områden där förbundet är verksamt.
Introducera och utveckla varje medarbetare så att hon/han kan utföra sina nuvarande
och framtida arbetsuppgifter.
Erbjuda medarbetare varaktiga och stimulerande arbetsuppgifter.
I de årliga medarbetar-/lönesamtalen diskutera både kompetens- och löneutveckling.
När anställningen avslutas, sker det på ett, för alla parter, konstruktivt och värdigt sätt,
bland annat genom ett avslutande samtal.

Riktlinjer vid anställning
1.Rekryteringsansvaret
Ansvaret för arbetet med rekrytering och vem som till slut ska anställas ligger hos
förbundsdirektören (se delegationsordningen).
Att ta hjälp av medarbetare med planering och urval betyder alltså inte att ansvaret kan
överlåtas för det slutliga valet av vem som ska erbjudas anställning. De fackliga
organisationerna liksom den arbetsgrupp den nyanställde ska tillhöra bör medverka i
rekryteringsarbetet.
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2. Behovsanalys
Rekryteringsprocessen kan starta av flera olika orsaker:
• Arbetsmängden ökar.
• Arbetsuppgifter tillkommer.
• Förändringar av olika slag, exempelvis arbetssätt.
• Medarbetare slutar.
Ett rekryteringsbehov ska alltid ses som en anledning att ta upp frågan om om-fördelning av
arbetsuppgifter och ansvar i syfte att ge befintlig personal utvecklingsmöjligheter.
3. Kravspecifikation
Ansvarig chef ska tillsammans med samverkansgruppen se till att en kravspecifikation för
befattningen tas fram och fastställs. Kravspecifikationen ska vara framåtriktad, så att den
person som anställs ska vara rätt person såväl idag som i morgon. Var noggrann och
realistisk: det är väldigt lätt att ta till något gammalt dokument som förlorat i aktualitet!
A. Beskrivning av befattningen
• Tillsvidare-/visstidsanställning/projektanställning
• Provanställning
• Benämning/placering
• Nyckeluppgifter
• Ansvar och befogenheter
B. Befattningskrav
• För tjänsten erforderliga kunskaper och färdigheter
• Personliga egenskaper
C. Övriga krav
• Lön och andra villkor som är acceptabla med hänsyn till de villkor som tillämpas i
organisationen
4. Annonsering eller andra sökvägar
Det är mycket viktigt att känna till om vakansen behöver nyttjas för omplacering eller
företrädesberättigad inom förbundet innan kandidaten söks på annat sätt.
•

Lediga befattningar ska alltid annonseras på förbundets hemsida och i
arbetsförmedlingens platsjournal, samt i för tjänsten lämplig press. Annonsering på
medlemskommunernas hemsida kan göras för störres spridning.

•

Intern kandidat med erforderlig kompetens ska alltid prövas, om möjligheterna att
tillgodose önskemål om förändrat arbetsinnehåll och förändrad sysselsättningsgrad.

•

MBL-förhandling ska ske om det är en chefstjänst som ska tillsättas.
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När kandidaten ska sökas externt ska annonsen stämmas av med fackliga representanter inför
slutlig utformning i jämställdhets- och mångfaldssyfte. Kommunikatören publicerar på
förbundets intranät, hemsida och sociala medier.
Följande riktlinjer ska gälla vid annonsering:
• Presentation av kommunalförbundet och arbetsplatsen.
• Arbetsuppgifter, krav och bedömningsgrunder.
• Vilka som kan lämna upplysning om befattningen och hur man kan nå de fackliga
företrädarna.
• Jämställdhetsaspekten, om man avser att tillämpa positiv särbehandling.
• Sista ansökningsdag och vart ansökan ska skickas.
• Annonsering i lämplig press facktidningar, förbundets hemsida samt
Arbetsförmedlingen.
Andra sökvägar kan vara Internet, bemanningsföretag, personliga kontaktnät etc.
5. Urval
Inkomna ansökningshandlingar ska vara skriftliga och omgående registreras. En bekräftelse
att ansökan mottagits, samt en tidsplan för det fortsatta rekryteringsarbetet skickas till de
sökande. Vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens, dvs formella meriter,
praktisk erfarenhet och personliga egenskaper.
Är ansökningarna många kan det vara lämpligt att sortera dem i tre grupper:
1.
2.
3.

Aktuella för intervju
Intressanta
Uppfyller inte kraven

Vid genomgång av ansökningshandlingarna är det en fördel om flera kan gå igenom dem.
Minst två kandidater bör kallas till intervju.
6. Anställningsintervju
Klargör vilka som ska vara med vid intervjuerna. Ansvarig chef, fackliga representanter,
någon/några medarbetare.
Informationsutbytet är ömsesidigt, därför är det av största vikt att skapa en positiv och ärlig
bild för sökande att ta med sig från intervjun.
Vid intervjutillfället är det bra om den person som leder intervjun har en medarbetare som
intar en mer iakttagande roll. Det svåraste är inte själva genom-förandet, utan utvärderingen
och slutsatsen av intervjun.
7. Referenstagning
Syftet med referenstagning är att stämma av och komplettera bilden av den sökandes
erfarenheter och arbetsresultat samt belysa frågetecken kring den sökandes kompetens och
personlighet.
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Bästa resultatet uppnås om referenstagningen är väl förberedd med konkreta frågor av öppen
karaktär. Många ”hur-frågor” rekommenderas. Tester kan användas som komplement om
detta anses lämpligt.
8. Slutlig bedömning och avtal om anställning
Till grund för den slutliga bedömningen ligger en sammanvägning av utbildning,
yrkeserfarenhet, arbets- och livserfarenhet, intryck från anställningsintervjun och intryck av
referenserna.
I denna bedömning är kravspecifikationen till stor hjälp för att ”spegla” de sökande mot de
krav som ställdes upp inför rekryteringen.
•
•
•

Beslut om anställning fattas av förbundsdirektören.
Lön och andra anställningsvillkor ska följa förbundets lönepolitik och lönestruktur
Om minsta osäkerhet råder rekommenderas att anställning inte sker.

Var vaksam på delegationen vid rekryteringen – Vem har beslutanderätt vid anställnings- och
löneöverenskommelser?
9. Introduktion
Ett syfte med introduktionen är att ge den nyanställde en helhetsbild av arbetsgruppens
uppgifter och så småningom hela verksamhetsområdet.
Ett annat syfte är att få möjlighet att bygga upp goda relationer och inte minst att öka trivseln
och känslan för den nya arbetsplatsen så att den nyanställde vill stanna kvar.
Utse gärna en arbetskamrat som ”fadder” åt den nyanställde de första tre månaderna.
En väl genomtänkt introduktion ska påbörjas så snart ett anställningsbeslut trätt i kraft.
10. Uppföljning
Att lära sig en ny arbetsplats och ett nytt jobb tar alltid tid. Dessutom är vi människor olika,
vissa lär sig snabbt medan andra behöver längre tid. Resultatet kan för båda bli lika bra.
Det gäller att vara lyhörd för den nyanställdes behov. Gör en noggrann uppföljning, i
synnerhet under de tre första månaderna.
Ibland kan det av olika skäl vara svårt för nya personer att ta sig in i gemenskapen.
Eftersom varje anställning är en omfattande investering är det väsentligt att under en period
av tre till sex månader följa upp att den nyanställde har fått en verklig möjlighet att komma in
i organisationen och utföra ett produktivt arbete.
Som bilaga till denna policy finns instruktionen för introduktion av nyanställd.
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Instruktion och vägledning vid introduktion av nyanställd.
(Bilaga till rekryteringspolicy)

Inledning
Vi vill att den nyanställde ska känna sig välkommen till Fyrbodals kommunalförbund och
väljer därför att prioritera introduktionen. Den ska vara planerad och underlätta
omställningen, vilken kan vara stor både för de erfarna som byter jobb och för de som börjar
arbeta för första gången. Nedanstående checklista kan delvis gälla även för praktikanter.
Introduktionen är lika viktig för verksamheten som för den enskilde.
Även arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivaren när det gäller att informera och
introducera.
"Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får kännedom om de förhållanden, under vilket
arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med
arbetet." (Arbetsmiljölagen 3 kap § 3)
Mål
Målet med introduktionen är att den nyanställde ska känna sig välkommen till Fyrbodals
kommunalförbund, till sin nya arbetsplats och till sina nya arbetskamrater.
Syfte
Introduktionen syftar till att snabbt komma in i arbetet och i arbetsgemenskapen samt få
information om vad som gäller både formellt och informellt.
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Checklistor
Före tillträdesdagen
Innan den nya medarbetaren tillträder är det viktigt att informera arbetsplatsen om vem som
ska börja och när han/hon tillträder så att alla känner till detta. Det är ju inte bara den
nyanställda som får nya arbetskamrater, utan även den "gamla" arbetsgruppen får en ny
medlem, vilka tillsammans bildar en ny grupp.
Gör klart innan den nyanställda börjar vem som ska informera om vad och utse gärna en
mentor med ett huvudansvar. Vi strävar efter att introduktionen ska bidra till ett första positivt
intryck av arbetsplatsen.
Checklista
• Beställ utrustning, licenser och abonnemang genom administrativ chef.
• Förbered arbetsplats.
• Utse mentor.
• Planera de första arbetsuppgifterna.
• Lämna över eventuellt informationsmaterial om verksamheten.
• Beställ visitkort, se över dator, Internetuppkoppling, e-postfunktioner och telefon samt
ge behörigheter till intranätet.
• Boka tid med ansvarig mentor och personer som ska ta del av introduktionen.
Första arbetsdagen
När den nyanställde tillträder ska god tid avsättas för presentation av arbetskamrater och
arbetsplats.
För den nyanställde är alla vardagliga rutiner nya och för att undvika att onödiga missförstånd
uppstår, så bör dessa rutiner gås igenom redan första dagen. För att arbetet ska komma igång
bör man redan den första dagen titta på arbetsuppgifter.
Checklista
• Genomgång av introduktionsprogrammet
• Presentera medarbetare
• Visa arbetsplatsen, personalrum, lunchrum, vilrum och konferensrum
• Lämna ut nycklar, telefon och visitkort och dator
• Presentera personalförmåner; frukt, fikastund, telefon etc.
• Genomgång av intranät (personalhandbok, navigering etc.)
• Genomgång av säkerhetsrutiner, larm, brand, utrymningsväg, förstahjälpen
• Rutiner för kopiering, post och telefon, e-post
Första arbetsveckan
Introduktionen bör spridas över tid så att den blir lättare att ta till sig. För att informationen
ska uppfattas som meningsfull, är det därför viktigt att "rätt" information ges vid "rätt"
tillfälle. Det är viktigt för den nyanställde att så snart som möjligt får veta vilka förväntningar,
normer och spelregler som finns.
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Checklista
• Genomgång av arbetsuppgifter, ansvarsområde, förhållningssätt och
samarbetspartners.
• Presentera informationspolicy, hanteringen av den grafiska profilen och mallar för
brev, e-post med mera.
• Rutin för ärendehantering.
• Rutiner vid resor.
• Rutiner för inköp, upphandling.
• Genomgång av lagstiftning och sekretessbestämmelser.
Inom den första månaden
Efter att den nye medarbetaren kommit på plats, så är det dags att utvidga introduktionen till
att omfatta övrig verksamhet samt övergripande mål och handlingsplaner.
Checklista
• Presentera verksamhetsmål/plan, verksamhetsberättelse.
• Genomgång av ekonomiska förutsättningar och budgetarbete.
• Fyrbodals policydokument.
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter.
Någon gång under den första tiden bjuder arbetsgivaren på lunch för att välkomna
medarbetaren.
Uppföljning vid medarbetarsamtal
Introduktionsprogrammet ska avslutas med en uppföljning i form av ett medarbetarsamtal,
detta ska ske senast fyra månader efter anställningens början. Det är viktigt att chef och
nyanställd stämmer av introduktionen för att kunna komplettera informationen till den
nyanställde. Medarbetarsamtalet följer Fyrbodals riktlinjer för medarbetarsamtal.
Nyckelpersoner vid introduktion:
•

Ansvarig chef – ansvar för att alla delar i introduktionen genomförs.

•

Löneadministratör – genomgång av tidredovisning och attestrutiner.

•

Projektekonom – genomgång av projekt, budget och avstämningar.

•

Administrativ chef – genomgång av elektronisk attest, policydokument, beställning av
utrustning, licenser och abonnemang.

•

Kommunikatör – genomgång av grafisk profil, intranät, hemsida och övrig
kommunikation.

•

Kanslist – genomgång av diarium, posthantering, nycklar och larm.
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Representationspolicy Fyrbodal
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig
gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med ett företags verksamhet.
I kommunalskattelagen finns allmänt hållna bestämmelser om avdragsrätten för
representationskostnader. Dessa regler kompletteras av anvisningar från Riksskatteverket
(RSV). Denna policy för representation inom Fyrbodals kommunalförbund har tagits fram
med utgångspunkt i RSV:s bestämmelser.
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter (extern representation) eller inåt
mot anställda och förtroendevalda (intern representation). Representationskostnad kan vara
kostnad för t.ex. mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, biljetter, personalfester, gåvor
till gäster, gåvor till anställda och liknande.
Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart samband med
verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de personer
mot vilka representationen riktar sig.
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom
rimliga och försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande
representation mot en och samma person eller grupp av personer.

Riktlinjer för kostnader och omfattning
Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid förbundets representation:
Extern representation
Vid extern representation godtas kostnader som anses skäliga. Avdrag för kostnad för
representation avseende lunch eller middag medges enligt Skatteverkets regler. För
representationsgåvor medges belopp enligt Skatteverkets regler.
Ingen alkohol tillåts serveras när kommunalförbundet ensamt är värd för kurser, konferenser
eller andra arrangemang. Vid särskilda tillfällen kan undantag från detta göras. För detta krävs
ett beslut av ordföranden i varje enskilt fall.
Intern representation
Vid intern representation får inga andra alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller annat
som kan jämställas med denna dryck. Intern representation kan vara personalfester,
informationsmöten med personal, förhandlingar, planeringskonferenser etc.
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För övrigt gäller
Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser
representation ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för
representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum samt namn på de
personer som deltagit. Besluts- eller godkännandeattest av faktura avseende representation
får inte göras av den som svarat för representationen och bör ej heller utföras av någon som
själv deltagit i representationen. I övrigt gäller för attest de regler som följer av gällande
attestreglemente.
Om restaurangnotor och andra kvitton inte är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat
representationen att få betala kostnaderna privat.

Antagen av förbundsdirektionen 2012-06-14
Justerad 2018-08-30, belopp har ersatts av Skatteverkets regler.
Reviderad 2020-10-26 med redaktionella ändringar.
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Resepolicy Fyrbodals kommunalförbund
Utgångspunkter
Dessa riktlinjer gäller alla tjänsteresor som genomförs av anställda vid Fyrbodals
kommunalförbund.
Syfte
Syftet med riktlinjerna är att genom planering och uppföljning styra förbundets tjänsteresor i en
miljö- och säkerhetsmässig riktning med rimliga konsekvenser på effektivitet och ekonomi. För
alla resor i tjänsten gäller att medarbetaren ska ha ett fokus på att om möjligt välja det billigaste
och miljövänligaste färdsättet.
Ansvar
Cheferna ansvarar för att sprida information om riktlinjerna, informera om dess innehåll samt
vid revidering av riktlinjerna informera om ändringar.
Var och en har ett ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett samordnat, ekonomiskt,
säkert och miljöanpassat sätt.
Uppföljning
I samband med årsbokslutet görs en avstämning för att mäta ökning/minskning av kollektivt
resande jämfört med föregående år.
Innan du reser
Överväg alltid alternativ till resa. Undersök om det går att ersätta resan mot något annat sätt att
mötas t ex via telefon eller digitalt möte.
Undersök möjligheterna att resa kollektivt. Tåg och buss är oftast bra miljöval. Undersök
möjligheterna att samåka.
Planera alltid tjänsteresan i god tid, om så är möjligt. När resa bokas i god tid kan ofta rabatter
nyttjas.
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TILLÄMPNING
Res kollektivt om detta är effektivt ur kostnads- och tidseffektivitet.
Tåg
Välj tåg i första hand vid långa resor. Tåg är ett miljövänligt val och i många fall också ett
tidseffektivt resealternativ. För att få tillgång till billiga biljetter och utnyttja eventuella rabatter
ska bokning ske i så god tid som möjligt. Bokning sker via internet; www.sj.se (går att koppla
till personlig inloggning och där välja avtalsresa) eller telefon; 0771-75 75 55 hos SJ Biz.
Uppge kundnummer 939795.
Flyg
Flygresor ska endast i undantagsfall nyttjas vid inrikesresor. Inrikesflyg kan nyttjas om resan
med tåg tar väsentligt längre tid.
Bil
Vid användning av bil vid tjänsteresor finns två alternativ, privat bil (se övriga krav), eller
hyrbil. Hyrbil bokas på Toveks Bil, tel. 0522-65 43 15.
Taxi
Resa med taxi ska användas sparsamt. Det kan dock vara befogat med taxiresor då allmänna
kommunikationer saknas, restiden förkortas avsevärt eller vid resor med mycket bagage.

Övriga krav
Privat bil i tjänsten
Privat bil ska vara försäkrad med minimum trafikförsäkring. Vid användning av privat bil i
tjänsten gäller den egna bilförsäkringen. Vid eventuella skador på fordon står arbetstagaren själv
för eventuella kostnader och självrisker. Fyrbodal ersätter ej heller parkeringsbot,
fortkörningsböter etc. All körning i tjänst ersätts med avtalad milersättning.
Privat bil som används i tjänsten bör ha krockkudde på förarplatsen samt trepunktsbälte på de
platser som används.
Förare och fordon
Personer som kör ett fordon i tjänsten ska, utöver att följa gällande lagstiftning, vara ett gott
föredöme i trafiken och praktisera sparsam körning. Vid användande av mobiltelefon i bilarna
ska bilen stannas, alternativt handsfree användas.

Utlandsresa
Vid utlandsresa ska den anställde själv ordna pass samt stå för kostnaden av detta samt från
Försäkringskassan beställa europeiskt sjukförsäkringskort (om resan sker inom Europa).
Fribiljetter, bonus och andra förmåner
Fribiljetter, bonus och andra förmåner som lämnas i samband med tjänsteresan från till exempel
flygbolag och hotell tillfaller förbundet och inte den enskilde resenären, och används vid andra
tjänsteresor.

Avtal och försäkring vid tjänsteresor
Försäkring vid tjänsteresor
Vid alla tjänsteresor är Fyrbodals medarbetare försäkrade via en tjänstereseförsäkring.
Försäkringen gäller för resor i hela världen.
Ersättning vid tjänsteresor
Ersättning vid tjänsteresor betalas ut i enlighet med gällande kollektivavtal samt följer
Uddevalla kommuns avtal.
Reseräkningar administreras via Visma tidredovisning.
Trafikskadeförsäkringen ersätter personskador på förare och passagerare samt ev.
egendomsskador som kan uppstå.

Antagen av samverkansgruppen 2011-11-01
Reviderad 2020-10-26

2020-11-12
Gäller från och med 1 januari 2021

IT-riktlinjer för medarbetare på Fyrbodals
kommunalförbund
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1
BAKGRUND/INLEDNING
Dagens IT-miljö upplevs av många som komplex och ständigt föränderlig. För att tydliggöra vilka
krav som ställs på dig som IT-användare så har dessa riktlinjer tagits fram.
Riktlinjerna syftar även till att IT-resurserna ska utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Riktlinjerna kommer även att öka förståelsen och medvetandet kring hur man hanterar sin ITutrustning. Med ökad förståelse minskar även risken för felaktigt handhavande. Med ökad
medvetenhet minskar också risken för omedvetna interna säkerhetsmisstag.
Den IT-utrustning du får tillgång till är ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren och ska
endast användas i detta syfte. IT-utrustning kan vara bärbar dator, USB-minne och telefon eller
liknande utrustning som godkänts och får anslutas i kommunalförbundets nät samt kan lagra
information.
2
MÅL
Målsättningen efter att riktlinjerna är kommunicerade och implementerade är att:
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•

öka andelen standardinstallerade klienter av kommunalförbundets totala klientinnehav

•

alla användarna ska ha tagit del av riktlinjerna

ALLMÄNT
3.1 Ansvar & Roller
Respektive chef är ansvarig för att kontrollera att policyn efterföljs. Genomgång och
uppföljning av riktlinjerna kan förslagsvis göras vid arbetsplatsträffar.
Du som användare är skyldig att följa de regler och riktlinjer som gäller för
kommunalförbundets IT- utrustning/nätverk. Om du är tveksam vilka regler som gäller
kontakta då din närmaste chef.
Administrativ chef ansvarar för att regelbundet revidera dessa riktlinjer.
3.2 Målgrupp
Riktlinjerna gäller för alla anställda som har ett användarkonto, inom Fyrbodals
kommunalförbund inklusive Hälsokällan och Position Väst.
3.3 Förankringsprocess
För att säkerställa att riktlinjerna blir förankrade hos enskild medarbetare krävs en kontinuerlig
kommunikation. Respektive chef med personalansvar ansvarar för denna dialog.
Vid nyanställning får medarbetaren tillgång till dessa riktlinjer och ska visa att han/hon tagit del
av informationen med sin underskrift.
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3.4 Intern kontroll
Kontroll av Internetanvändning
IT-supporten har möjlighet att kontrollera ditt användande av Internet, innehåll i din ITutrustning (dator/telefon/minne etcetera) samt innehåll på din OneDrive. Det finns möjlighet
att spåra Internetkommunikation för enskild individ. Detta sker vid misstanke om oegentlig
användning.
Vid misstanke om detta, kontaktas behörig chef för beslut om vidare åtgärd. IT-supporten
kan också göra kontroller på begäran av behörig chef.
Kontroll av e-post
På begäran av behörig chef kan kontroll av e-post göras. IT-supporten kontrollerar då den epost som skickats och mottagits vid misstanke om brott mot IT- riktlinjer eller andra
överenskommelser och lagar som kommunalförbundet omfattas av.
3.5 Avsteg/undantag
Varje avvikelse ifrån dessa riktlinjer ska i förväg dokumenteras och godkännas av närmaste
chef, denna ska kontakta administrativa chefen för att tillsammans fastställa beslut.
Dokumentationen ska inkludera syfte, innehåll och tidsbegränsningen för undantaget.
3.6 Påföljd
Missbruk av dator- och Internetregler
Datorn, telefonen, Internet och e-post är viktiga verktyg och hjälpmedel för att vi ska
kunna utföra vårt jobb på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt. Det är därför
viktigt att vi skyddar våra system och data mot virus och intrång. Kommunalförbundet ser
därför allvarligt på missbruk av dessa riktlinjer.
Överträdelse mot riktlinjerna kan leda till sanktioner eller andra disciplinära åtgärder som till
exempel en formell varning.
4

RIKTLINJER
4.1 Klassning av information
Handlingar kan vara allmänna eller icke allmänna. Allmänna handlingar kan sedan vara
offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar måste diarieföras eller på annat sätt
hållas ordnade. Det gäller även handlingar som inkommer via e-post. Den enskilde
tjänstepersonen ansvarar själv för att e-post registreras i enlighet med gällande
Dokumenthanteringsplan.
Mer information om hantering av handlingar finns i kommunalförbundets Rutin för
ärendehantering.
Om du som medarbetare behöver upprätta särskilda register för uppföljning, kvalitetskontroll
och forskning bör du samråda med kommunalförbundets dataskyddsombud i ett tidigt stadium i
planeringen av registret.
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4.1 Lagring av information
När du får en användaridentitet får du också tillgång till Microsoft Office 365:
Du har eget utrymme i Microsoft Office 365, en så kallad OneDrive. Alla arbetsrelaterade
filer ska sparas där. Om du arbetar ihop med andra i Teams kan filer även läggas upp där för
team-medlemmarnas åtkomst.
Kommunalförbundets dokumenthanteringsplan måste beaktas vid gallring av dokument.
4.2 Behörighetsregler
Vad innebär Behörighet?
Behörighet innebär rättighet att använda ett system, och en skyldighet att använda det på rätt
sätt. Behörighet tilldelas efter de behov som finns i tjänsten. En behörighet till ett system som
innehåller känsliga uppgifter innebär inte på något sätt att man har rätt att ta del av uppgifterna
om man inte behöver detta för sin tjänst.
Tilldelning av behörighet
Användarkonton i nätverket beställs av ansvarig chef och läggs upp av IT-supporten i samband
med anställningens början. Behörighet till särskilda system som används i verksamheten
tilldelas vid anställningsstart och efter behov.
Avsluta Behörighet
Behörighet avslutas när anställning upphör.
Ansvarig för att behörigheten avslutas är den anställdes chef som informerar IT- supporten om
när förändringen ska verkställas.
4.3 Inloggning
Inloggning i nätet sker med en användaridentitet och ett lösenord som är kopplat till denna
identitet.
Lösenordet är en värdehandling som är personligt och ska hanteras med största försiktighet. Det
får under inga omständigheter lämnas ut till annan person. Lösenordet tillsammans med din
användaridentitet säkerställer att inga obehöriga kan komma åt information eller IT-resurser.
Du som är inloggad är personligen ansvarig för allt som sker från din dator. Det innefattar
nätverket, den lokala datorn, e-posten och Internet.
Använder du en dator som delas av fler användare, måste du tänka på att du avslutar och loggar
ut när du arbetat färdigt, så att inte någon annan använder din användaridentitet.
Det är inte tillåtet att:
•

försöka få tillgång till information, IT-utrustning eller nätverksresurser man inte har
rätt till.

•

försöka dölja sin användaridentitet.

•

låna ut sitt användarnamn och lösenord till någon annan.

•

använda någon annans användaridentitet.
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4.4 Lösenord
Var 90:e dag ska du byta lösenord i nätverket. Några dagar innan det är dags får du en
uppmaning om att byta och lösenordet måste då bytas, annars spärras kontot. Du kan inte
återanvända gamla lösenord.
Ett lösenord bör bygga på minst åtta tecken och komplexibilitet, vilket innebär att man måste
ha med tre av följande faktorer - versal, gemen, siffra eller specialtecken. Man ska inte ha med
sitt namn, användarnamn eller delar av de samma i lösenordet.
BIOS-lösenord
BIOS-lösenord (lösenord som sätts i datorns grundkonfiguration) får inte förekomma. I de fall
detta påträffas kan det medföra att datorn måste rensas för att kunna startas igen. Kostnaden för
detta drabbar användaren.
4.5 Internet
Internet ska främst användas i tjänsten, privat användande är tillåtet i ringa omfattning så länge
det inte påverkar din tjänst.
När du använder Internet och e-post representerar du Fyrbodals kommunalförbund. Sunt
förnuft och aktsamhet ska råda då elektroniska spår lämnas på exempelvis besökta webbsidor.
Gör det med gott omdöme så att ditt agerande inte skadar oss.
Det är inte tillåtet att:
•

söka, sprida eller spara information som är av rasistisk, kriminell eller pornografisk
karaktär (till exempel via hemsidor på Internet eller via e-post).

•

sprida eller spara information som är diskriminerande såsom religion, kön, sexuell
läggning etcetera.

•

sprida politisk propaganda.

•

utnyttja kommunalförbundets IT-utrustning för privat bruk som inte är av ringa
omfattning (till exempel nedladdning av filer på fildelningshemsidor)

I specifika fall kan det dock vara motiverat för arbetet, till exempel vid utredningar,
omvärldsanalyser med mera att besöka sidor som normalt inte är tillåtna. Administrativa chefen
ska då informeras om detta.
Det är olagligt att:
•

söka barnpornografi på Internet.

•

söka kontakt alternativt stämma möte med barn via chatt, diskussionsgrupper eller andra
forum för sexuella syften.

•

spara eller sprida information på sådant sätt, att det strider mot upphovsrätten.

Innehav av barnpornografi är en kriminell handling. Vid upptäckt av barnpornografi på anställds dator
kommer datorn omedelbart att beslagtas och arbetsgivaren meddelas.
Arbetsgivaren måste alltid anmäla upptäckten till polisen. Barnpornografiskt material får aldrig raderas från
datorn då det utgör bevismaterial.
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4.6 Intranät
Viktig information sprids via kommunalförbundets intranät som är din startsida när du startar
din webbläsare. Du ska ta del av den information som sprids via intranätet.
4.7 E-post
Du har skyldighet att läsa din elektroniska post dagligen. Elektronisk post ska hanteras som
vilken annan inkommande post som helst, det vill säga öppnas dagligen och diarieföras vid
behov.
Det finns även en webbaserad version av kommunalförbundets e-post. Denna når du via
www.office.com när du är ansluten till Internet. Du kan då komma åt din e-post var som helst
i världen. Tänk på att du måste avsluta webbläsaren efter att du avslutat och loggat ut, så att
du med säkerhet har brutit kommunikationen.
Kommunalförbundets e-post är arbetsgivarens egendom och ska i första hand vara ett
arbetsredskap och inte användas för privat e-post. Inom rimlig omfattning får
kommunalförbundets e-postsystem användas för privata angelägenheter. En förutsättning är
dock att det privata inslaget inte stör utförandet av arbetsuppgifterna i omfattning och
kvalitet. Sådan privat e-post bör sorteras i särskild mapp, förslagsvis märkt privat. All e-post
till kommunalförbundet spamfiltreras genom Microsoft Office 365.
Att tänka på
E-post är ett bra sätt att förmedla information, men för att undvika att drunkna i e-postflödet
bör man tänka på följande:
•

Virus sprids via e-post.

•

Skicka inte sekretessbelagd eller känslig information via e-post.

•

Större filer bör inte distribueras via e-post. Du bör istället spara informationen i
OneDrive eller på gemensamma lagringsställen. Mottagaren kan meddelas via
länk till aktuellt ställe.

•

Generellt bör du inte skicka stora bifogade filer till andra personer eller bolag utanför
kommunalförbundet, detta för att man inte vet vad för utrustning och kapacitet som
dessa har.

•

Användandet av distributionslistor för e-post med olika meddelande bör användas
sparsamt. Information som berör hela eller stora delar av de förbundsanställda ska
i möjligaste mån läggas som en nyhet på intranätet.

•

Massdistribution via e-post får endast ske om det finns synnerliga skäl till detta.

•

Du bör inte skicka, vidarebefordra eller svara på kedjebrev. Kedjebrev är som en
manuell form av datavirus och kan i vissa fall slå ut hårt belastade servrar.

•

Vid semester eller frånvaro, använd autosvarsfunktionen och/eller ge en kollega
fullmakt att ta hand om din e-post. Autosvaret ska innehålla information om vem som
kan kontaktas istället. Det är inte lämpligt att skicka meddelande till alla sina kontakter
att man går på semester.

•

Du måste regelbundet rensa din e-postbrevlåda från data som inte är aktuell.
Förbundets dokumenthanteringsplan måste beaktas vid gallring av e-post. Om bifogade
filer ska sparas så görs detta på lämpliga lagringsplatser till exempel OneDrive.
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•

En formell signatur ska användas där följande ska anges: namn, titel/funktion,
Fyrbodals kommunalförbund, telefonnummer, eventuellt mobilnummer och epostadress. I kommunalförbundets e-postsystem går det att skapa en avslutningsfras
som automatiskt läggs till då du skickar iväg e-post.

Offentlighet och Sekretess i samband med e-post
Samtliga lagar om offentlighet och sekretess som gäller vid traditionell post och
dokumenthantering gäller också e-post och dokumenthantering.
Den som sänder eller tar emot försändelser via e-post ska bedöma handlingens status och
besvara frågor som:
•

Är handlingen allmän?

•

Innehåller handlingen sekretessbelagda uppgifter?

•

Ska handlingen diarieföras?

Detta ställer höga krav på den enskilde anställde att ha hög bevakning på sin e-post.
Tjänstebrevlådan i e-postsystemet kan därför inte betraktas som privat. Vid frånvaro får inte
viktig post bli liggande i obevakade brevlådor. Någon annan medarbetare måste då ges
möjlighet att sköta bevakningen. Vid oplanerad frånvaro såsom sjukskrivning har närmaste
chef rätt att begära att få ta del av den anställdes e-post. Ansvarig chef ansvarar för att ge
rättigheter till annans e-post.
Elektroniska brevlådor till enskilda anställda ska kontrolleras varje dag genom innehavarens
försorg. Kanslibrevlåda ska kontrolleras varje dag.
Sekretessbelagd eller känslig information får inte skickas via e-post.
4.8 Skrivare
Alla ska, så långt som möjligt, använda gemensamma nätverksskrivare. I undantagsfall får
lokala skrivare användas. Ett sådant undantag kan exempelvis vara om man ofta behöver
skriva ut känslig eller sekretessbelagd information.
4.9 Bärbara datorer
Som huvudprincip har alla anställda en bärbar dator som tillhör verksamheten. Om du
använder den utanför din ordinarie arbetsplats utgör detta en säkerhetsrisk. Tänk på att:
•

Hålla utrustningen under uppsikt om du inte kan låsa in den.

•

Du inte får lagra sekretessbelagd eller verksamhetskritisk information lokalt på
datorn.

•

Tänk på att regelbundet koppla in datorn i nätverket på din arbetsplats för
uppdatering av operativsystem, virusskydd etcetera.

4.10 Inköp/beställningar av IT-utrustning
För att säkerställa hög säkerhet och tillgänglighet i vårt nätverk och samtidigt hålla priserna
nere ska all anskaffning av IT-utrustning och därtill relaterad utrustning ske från
standardsortimentet.
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Vid införskaffning av IT-utrustning så bedömer IT-supporten om utrustningen matchar de krav
som finns i form av systemarkitektur, IT-säkerhet samt inköpsstrategi. Dessutom måste all
utrustning testas innan den kan kopplas in i kommunalförbundets nätverk.
Alla IT-beställningar sker via IT-supporten som ansvarar för inköp samt testning av
utrustning ur ett säkerhetsperspektiv.
Med IT-utrustning avses bland annat dator, bildskärm, programvara, mobiltelefon,
skrivare och övriga tillbehör. Samtliga undantag från standardsortimentet ska godkännas
av närmaste chef.
4.11 Avveckling av utrustning
All avveckling av IT-utrustning ska ske enligt av IT-supporten fastställd rutin.
IT-supporten ansvarar för att programvarulicenser avregistreras och lokal profil tas bort från
datorn. Bedömning av hårdvarans status och livslängd görs. Datorer som kan användas igen
flyttas till aktuell verksamhet, alternativt sparas i säkerhetsskåp. Datorer som inte är
relevanta att återanvända skickas iväg för återvinning och destruering genom IT-supporten.
Eventuella datorer som skickas iväg för återvinning och destruering töms på ett sådant sätt att
man inte kan återskapa någon information.
4.12 Licenser/mjukvara
En licens innebär att man från programvarutillverkaren köper rätten att använda en viss
programvara. För alla programvaror som installeras på kommunalförbundets IT-utrustning ska
finnas en erforderlig licens. Endast programvaror som behövs för att innehavaren ska kunna
utföra sina arbetsuppgifter får installeras på kommunalförbundets datorer.
Vissa program kan uppdateras via Internet, IT-supporten avgör när en sådan uppdatering får
genomföras.
Vissa insticksprogram (plug-in program) kan behövas för att till exempel kunna titta på kartor
och läsa vissa filer.
Om du har behov av program som inte finns bland standardprogrammen måste dessa
kontrolleras och testköras av IT-supporten i kommunalförbundets nätverksmiljö. Efter
godkännande sker ett inköp och installation görs av IT-supporten.
Det är inte tillåtet att:
•

installera egna program på datorn, varken nedladdade från Internet eller egna kopior.

•

missbruka, sprida eller kopiera kommunalförbundets licensierade programvaror.

4.13 Felrapportering
När ett fel uppstått med exempelvis systemen, IT-utrustningen med mera är det viktigt att
snabbt lösa problemet. Anteckna eventuella felmeddelanden innan du kontaktar ITsupporten på telefon 010-178 22 00 eller skicka e-post till support@ymer.it.
IT-supporten kan komma att fjärrstyra datorn genom ändamålsmässig programvara som
finns installerad på datorerna.
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4.14 Virusskydd
Kommunalförbundet använder antivirusprogramvara som har automatisk applikationskontroll,
vilket innebär att alla körbara filer kontrolleras mot en databas om huruvida är betrodda eller
inte. Alla körbara filer som inte är betrodda spärras automatiskt och skickas för analys. Alla
kommunalförbundets datorer ska ha aktuell version av virusskydd installerat.
USB-minnen, bärbara hårddiskar och mobiltelefoner med mera kan lätt bli virusbärare då du
kan mellanlagra information mellan olika datorer i dessa. Därför ska du inte ansluta denna typ
av kringutrustning mot en dator som du inte med säkerhet vet har ett uppdaterat
antivirusprogram.
För att minska risken för virusangrepp ska man inte öppna bifogade filer där avsändaren är
okänd. Kontrollera med avsändaren av sådana filer vad dessa innehåller innan de öppnas. Om
det uppstår allvarligare dataproblem för användaren i direkt anslutning till att bifogade filer
öppnats ska datorn omedelbart stängas av, frånkopplas från nätverket och omgående
rapporteras till IT-supporten.
4.15 Åtkomstskydd
Om du lämnar arbetsplatsen tillfälligt obevakad ska du låsa datorn. Detta görs med
flaggknappen + L på ditt tangentbord eller Ctrl+Alt+Del och Enter. När du går hem för dagen
ska du logga ur systemen, stänga av datorn och låsa in den i säkerhetsskåp eller ta med den
hem.
4.17 Backup
För att säkerställa dataförlust i mejl, personlig Onedrive och filer i gemensam Sharepoint körs
en stegvis Office 365-backup mot ett lokalt UPS*-kopplat Synology NAS, placerat i
kopieringsrum på kansliet på Riverside.
Bevarande principer är inställda så att det finns backup så långt tillbaka som diskutrymmet ger
möjlighet till och det innebär i dagsläget minst ett år. Backup körs kontinuerligt så fort en fil
ändras.
NAS administreras av IT-supporten och slumpmässiga återläsningstester på filer görs 1 gång per
månad. I samband med detta kollas status på NAS och eventuell uppgradering av mjukvara med
mera utförs.
* UPS betyder Uninterruptible power supply, en enhet som hjälper kritiska system när det
kommer till att förse dessa med ström.
Jag har tagit del av Fyrbodals kommunalförbunds IT-riktlinjer för medarbetare:
Datum:

Namnteckning och namnförtydligande

ÅRSHJUL 2021
Direktion 9 december i Uddevalla
• Tema: Digitalisering
• Utvärdering av årets arbete
• Årshjul 2022
• Revision delårsbokslut 21-08-31
• Årlig uppdatering policys och riktlinjer

AU 21 januari

januari
december

februari

Direktion 11 februari i Uddevalla
• Avstämning IK-plan 2020
• Årlig uppdatering IK-plan 2021
• Arvodesreglemente 2021
• Revidering delegationsordning
• Aktivitetsplaner 2021
• DKR

AU 18 november

Direktion 28 oktober i Munkedal
• Tema: Näringsliv, kultur och
attraktionskraft
• Delårsrapport 2101–2108
• Beslut VP & budget 2022–2024
• Beslut budget DRUM 2022
• DKR

AU 11 mars
november

SKR: 27–28/1, 24–25/3, 21–22/4, 26–27/5, 16–
17/6, 15–16/9, 13–14/10, 24–25/11, 15–16/12

mars

BHU-pres: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11
BHU: 2/2, 9/3, 1/6, 31/8, 5/10, 7/12
Västkom AU: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11
Västkom: 2/2, 9/3, 1/6, 31/8, 5/10, 7/12

oktober

april
AU 15 april

SRO: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11
AU 7 oktober

Kommundirektörer: 15/1, 26/2, 9/4, 21/5, 12–
13/8, 1/10, 12/11

september
Direktion 23 september i Uddevalla
• Tema: Fysisk planering och hållbara
transporter
• Mötesdatum 2021
• Ägarsamråd Mediapoolen AB
• Årlig dialog riksdagspolitiker

maj

AU 27 maj

Direktion 6 maj i Uddevalla
• Tema: Kompetensförsörjning och
utbildning
• Information VP & budget 2022–2024
• Revision årsredovisning 2020
• Rapportering av avslutade projekt
• DKR

juli
AU 26 augusti

VP - verksamhetsplan
DRUM – delregionala utvecklingsmedel
DKR – delregionalt kollektivtrafikråd

juni

augusti

Direktion 25 mars i Bengtsfors
• Tema: Stöd, omsorg och hälsa
• Årsredovisning 2020
• Workshop budget DRUM
• Ägarsamråd med Innovatum

Direktion 17 juni i Lysekil
• Tertialrapport 2101–2104
• Förslag VP & budget 2022 - 2024
• Återrapportering DRUM 2020
• Förslag budget DRUM 2022
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1 Utgångspunkter
1.1Bakgrund
Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s
barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då
många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade
i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte
heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre
fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet.
2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och
ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets
rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig
verksamhet.
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra
Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och
överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus
riktlinjer.
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och
sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna.

1.2 Syfte och mål
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och
samordning mellan berörda verksamheter.
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga,
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle
att påverka stöd- och vårdinsatserna.
Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.

1.3 Parter
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.

1.4 Målgrupp
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga)
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna
enligt lag och anvisningar för målgruppen.

1.5 Omfattning och avgränsning
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med
placering i samhällsvård.
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommunregion) och inte intern organisering och ansvarsfördelning.
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna
överenskommelse.
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund).
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälsooch sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt
relevanta för denna överenskommelse.
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.

1.6 Giltighetstid
2021-01-01 – 2023-12-31.
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.
Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.

2 Ansvar för samverkan
2.1 Huvudmännens ansvar
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s
hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa
avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla
sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar
varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos
barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga
framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola
och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i
skolgången och en bättre skolförankring.
En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som
ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt
eget och sina samverkansparters ansvarsområden.

2.2 Struktur för samverkan
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska
samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i
behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla
nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta
omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga.
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå.
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam
kompetensutveckling över huvudmannagränserna.
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och
unga, i de fall det behövs.
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska
upprättas.
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen.
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare.
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats.
➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och
unga.
➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och
sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP
➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten.
➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det

6

7

2020-09-07

➢

➢
➢

➢

➢

verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig
deltagare på mötet.
I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det
primärvården som kallas till mötet.
Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov
Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem,
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med.
SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro.
Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte
upprättas.

Av SIP ska framgå
• Vilka behov den barnet/den unge har
• Vilka insatser som ska genomföras
• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå
• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv
• Vem som har huvudansvar för planen
• När planen ska följas upp
Planeringen ska dokumenteras skriftligt.
Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3).
2.2.3 Anmälningsplikt
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn)
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter.
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran,
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt.
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.
2.2.4 Sekretess och samtycke
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka.
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och
socialtjänstinsatser.
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.
Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt.
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när
som helst återkallas av den enskilde.
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL.

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade
utanför det egna hemmet
Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för
barnet/den unge blir så bra som möjligt.

3.1 Samordningsansvar
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn

8

7

2020-09-07
får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och
åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.
I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIPmöte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte.
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och
droger och spel om pengar.
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller
avslut av placeringen.

3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med
placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför
läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten,
uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta
socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge
eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan
verksamheterna vara smidiga.
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla,
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare.

3.3 Inför placering
3.3.1 Socialtjänstens utredning
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens
konsultationer.
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för
handläggning, genomförande och uppföljning.
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.

3.3.2 Konsultation
I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4).
➢ Rutin för konsultation och utlåtande
BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens
skriftliga utlåtanden.
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet:
• Konsultation BVC, elevhälsa
• Konsultation tandvården
• Konsultation pågående vårdkontakter
Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälsorespektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.
• Utlåtande från hälso- och sjukvården
• Utlåtande från tandvården

3.4 I samband med placering
3.4.1 Överföring av information och ansvar
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering:
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata
vårdgivare).
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling)
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats,
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas.
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen,
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen
kontaktas.
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner
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för informationsöverföring genomföras.
3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha
behov av en hälsoundersökning.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.
➢ Rutin för läkarundersökning
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen.
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter
placeringen på den nya orten.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller
patienten.
➢ Rutin för hälsoundersökning
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av
asylsökande).
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral,
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna.
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral
mm).
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med
placeringar av barn och unga.
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från
tandvården ska användas.
3.4.4 Akutplaceringar
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.
3.4.5 Fast vårdkontakt
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiSinstitutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland,
alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på
barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården.
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad
legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som
koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.
3.4.7 Uppföljning av placeringen
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.

3.5 I samband med avslut av placering
3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny
SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De
riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i
särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.

4 Genomförande
4.1 Tillämpning och implementering
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara
tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås.
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.

4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin.
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG).
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen.

4.3 Tvister
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de
delregionala vårdsamverkansområdena.
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte
kommer i kläm.

4.4 Uppföljning
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet.
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny
överenskommelse ska ingås.

5 Gemensamma utvecklingsområden
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s
vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att
använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även
skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård
och kommuner i Västra Götaland.
➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka
samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på
delregional/regional nivå.
➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för
HSL-insatser i samband med placeringar.
➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.
➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten
skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.
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Tjänsteskrivelse
2020-11-26
Sida 1 av 2

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att rekommendera kommunerna att anta förslag
till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022.
Sammanfattning
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och handlingsplanen
föreslås förlängas till och med 2022. Den länsgemensamma styrgruppen för handlingsplan
psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en förlängning av handlingsplanen med
mindre revideringar. Bedömningen är att målen är fortsatt aktuella och det är nu som arbetet
börjar göra skillnad. För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns
gemensamma mål och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en
handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas. Västkoms styrelse beslutar i ärendet den 24
november att ställa sig bakom förslag till förlängning.
Bakgrund
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som
lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa
för åren 2018-2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.
Beskrivning av ärendet
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där
man i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla
gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.

Tjänsteskrivelse
2020-11-26
Sida 2 av 2

Bedömning och synpunkter
Att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk
hälsa i Västra Götaland 2018-2022.
Finansiering
Koppling till mål
Ansvarig tjänsteperson
Teamchef Titti Andersson, Välfärd
Jeanette Lämmel, förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund
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Förlängd!

Med mindre justeringar

Bakgrund

Förlängd handlingsplan

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) 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.

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga
handlingsplanen till och med 2022.
Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna

Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket
framgår under respektive aktivitet.

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.

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder
för föräldraförmåga.

www.vardsamverkan.se/
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet

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.

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.

Syfte med handlingsplanen

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

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.

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.

Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper

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.

Ledning, styrning och organisation

Process för framtagande

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 sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

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.

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 HBTQcommunityt och nationella minoriteter.
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Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland

Delregional vårdsamverkan

Kommunerna i
Västra Götaland

Styrgrupp
Psykisk hälsa

Regionens
verksamheter

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Genomförande

Uppföljning

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen
för några av målen.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också
resultatet av de årliga uppföljningarna.

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det
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.

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.
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Fokusområden och mål för vuxna

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv.
Bakom varje fullbordat suicid 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 suicid
som en utväg.

•
•
•

Antal suicid i befolkningen.
Antal suicidförsök i befolkningen.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
•

Länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention ska tas fram i enlighet
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i
Västra Götaland – Handlingsplan för
suicidprevention 2020-2025.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få
rätt vård och stöd

Indikatorer
•

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.
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•
•

Aktuella rutiner för samordning inom
äldreomsorgen.
Förskrivning av antidepressiva läkemedel i
befolkningen.
NY! Andel äldre med äldreomsorg som
har besvär av ängslan, oro eller ångest.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Indikatorer

Personer som har behov av samordnade
insatser ska ha en SIP

•
•
•

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och
region 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.

Mål
3.2

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

Länsgemensam aktivitet
•

Vid behov revidera den länsgemensamma
riktlinjen och stödmaterialet för SIP.
Revidering genomförd 2020.
Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för
SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet
med SIP – hur blir det för den enskilde?
Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan
stuprören” Brukarrevision av Samordnad
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

•

•

Brukarföreträdare ska vara delaktiga
i utvecklingsarbete

Indikatorer
•

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.

Systematiskt samarbete med
brukarorganisationer.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

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

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.

Mål
4.2

Indikator
•
•

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.
Ny! Andel äldre med äldreomsorg som
uppger att de brukar bli bra bemötta av
personalen.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

Indikatorer

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

•
•

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.

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”.

5. Ledning, styrning och organisation
Mål
5.1

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

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.
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Indikatorer
•
•
•
•

Standardiserade bedömningsmetoder
inom missbruk- och beroendeverksamhet.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av alkoholmissbruk.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av drogmissbruk.
Ny! Rekommenderad behandling vid
psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
•

Inrättande av regionalt resurscentra för
psykisk hälsa.

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets
hela uppväxt

•
•

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.

Mål
1.2

Manualbaserad insats för föräldrastöd.
Ny! Föräldraprogram om alkohol och
droger i grundskolan.

Indikatorer

Alla elever ska lämna grund- och
gymnasieskolan med godkända betyg

•

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.
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•
•

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

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

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

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.

Mål
2.2

Indikatorer
•
•
•
•

Barn och unga med psykiatrisk diagnos
som vårdats i slutenvård.
Standardiserade bedömningsmetoder
för utredning av missbruk.
Ny! Andel barn och unga som får en
första bedömning vid BUP inom 30
dagar.
Ny! Andel barn och unga som fått
bedömning och vård för psykisk
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer

Förebygga och uppmärksamma bruk av
alkohol och narkotika bland unga

•

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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•
•
•

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.
Framtaget 2020: Länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen
och kommunerna i Västra Götaland
för Organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk
och beroende.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

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

Indikatorer

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en
person har behov av insatser från båda huvudmännen.
I Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP 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.

Mål
3.2

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i
utvecklingsarbete

•
•
•

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.
Överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Indikator
•

Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.

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.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

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

Indikator
•

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.

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.

5. Ledning, styrning och organisation

Mål
5.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt
liv. I Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid 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 suicid som en utväg.
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•
•
•

Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
•

•

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i Västra
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention
2020-2025.
Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg
(SPISS).

Grafisk formgivning: Josefin Lantz, kommunikatör
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Ansökan om medfinansiering av projektet Hållbar besöksnäring i Väst
Förslag till beslut
Beslutsgruppen beviljar ansökan om medfinansiering för projektet Hållbar besöksnäring i
Väst.
Sammanfattning
Besöksnäringen är en av de branscher i Fyrbodal som har drabbats hårdast av
Coronapandemin. Med ambitionen att skapa en mer hållbar besöksnäring i framtiden har
Tillväxtverket utlyst medel för att organisationer och aktörer ska kunna bedriva projekt som
motverkar effekterna av pandemin och skapar en hållbar besöksnäring ur ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt perspektiv. Fyrbodals kommunalförbund, har efter beslut i
Arbetsutskottet, sökt medel ur utlysningen och fått projektet beviljat. Regionala
strukturfondsprogrammet kräver 50% medfinansiering varför kommunalförbundet behöver gå
in med medel i form av delregionala utvecklingsmedel. Projektet medfinansieras även av
kommunerna i form av tid för att uppnå kraven på medfinansiering.
Bakgrund
Under sommaren påbörjade bohuslänskommunerna i Fyrbodal ett arbete med att ta fram en
ansökan till Tillväxtverket då de lokala besöksnäringsföretagen kraftfullt signalerat till
respektive kommun att de var i stort behov av stöd och hjälp för att överleva
Coronapandemin. De gav uttryck för att kommunerna måste hjälpa dem att hålla huvudet
ovanför vattenytan och att våga blicka framåt genom att hjälpa dem att skapa hållbara
destinationer och gemensamma erbjudanden genom att anordna nätverksträffar och erbjuda
inspirerande föreläsningar som skapar framtidstro i branschen.
Effekterna av pandemin har visat sig bli stora, större än vad besöksnäringsbranschen någonsin
kunde föreställa sig. För att stötta näringen tog Lysekils kommun initialt på sig uppdraget och
rollen som projektägare. När Lysekil informerade om att de tänkte söka medel för övriga
näringslivsutvecklare i Fyrbodal på ett nätverksmöte som kommunalförbundet höll i augusti,
visade det sig att tio kommuner ville vara med. Lysekils kommun ställde därför frågan till
kommunalförbundet om de kunde ta över rollen som projektägare. Efter positivt beslut i
Arbetsutskottet den 27 augusti 2020 sökte kommunalförbundet medel ur utlysningen.
Ansökan skickades in till Tillväxtverket sista augusti 2020. Efter en rad med kompletteringar

meddelades kommunalförbundet ett beviljande den 20 oktober. Kommunalförbundet är
medfinansiär av projektet med 588 600 kr. Kommunerna medfinansierar projektet i form av
tid med 1 306 800. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar projektet med
1 894 938 kr. Projektet löper mellan 20201101–20230228.
Beskrivning av ärendet
Ärendet handlar om att ta beslut om medfinansiering av projektet med 588 060 kr.
Bedömning och synpunkter
Ansökan har beretts av ansvarig tjänsteperson på förbundet. Ansökan ligger i linje med
ambitionen som finns i Fyrbodals Genomförandeplan. Ansökan har tillstyrkts av
näringslivsnätverket. Kommundirektörerna i de medverkande kommunerna; Dals-Ed, Åmål,
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Strömstad, Lysekil, Orust, Tanum och Sotenäs har
tillstyrkt ansökan genom att skriva under medfinansieringsintyg och samverkansavtal.
Bedömningen är att ansökan ska tillstyrkas.
Finansiering
588 060 kr söks från delregionala utvecklingsmedlen enligt följande:
RUN från år 2020: 151 750 kr,
KUN från år 2020: 435 000.
(1 310 kr tas från oupparbetade medel på RUN-sidan från tidigare år)

Ansvarig tjänsteperson
Anna Lärk Ståhlberg

Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef Samhällsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund

PROJEKT

Tillväxtmedel Fyrbodal
Beslutsunderlag och beslutsprotokoll

Dnr

Projektets namn

Hållbar besöksnäring i Väst

Sökande

Fyrbodals Kommunalförbund

Projektperiod

2020-10-01—2023-02-28

Sökta medel

588 060 kr söks från delregionala utvecklingsmedlen enligt följande:
RUN från år 2020: 151 750 kr,
KUN från år 2020: 435 000.
(1 310 kr tas från oupparbetade medel på RUN-sidan från tidigare år)
Den totala budgetomslutningen för projektet är 3 789 798 kr.
4.2.2 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka
besöksnäringen
1.1.3 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Projektets
anknytning till
Fyrbodals
genomförandeplan.

Bakgrund/ Eventuellt Under sommaren påbörjade bohuslänskommunerna i Fyrbodal ett arbete med att
ta fram en ansökan till Tillväxtverket då de lokala besöksnäringsföretagen
tidigare projekt

kraftfullt signalerat till respektive kommun att de var i stort behov av stöd och
hjälp för att överleva Coronapandemin. De gav uttryck för att kommunerna måste
hjälpa dem att hålla huvudet ovanför vattenytan och att våga blicka framåt genom
att hjälpa dem att skapa hållbara destinationer och gemensamma erbjudanden
genom att anordna nätverksträffar och erbjuda inspirerande föreläsningar som
skapar framtidstro i branschen.
Effekterna av pandemin har visat sig bli stora, större än vad
besöksnäringsbranschen någonsin kunde föreställa sig. För att stötta näringen tog
Lysekils kommun initialt på sig uppdraget och rollen som projektägare. När
Lysekil informerade om att de tänkte söka medel för övriga näringslivsutvecklare
i Fyrbodal på ett nätverksmöte som kommunalförbundet höll i augusti, visade det
sig att tio kommuner ville vara med. Lysekils kommun ställde därför frågan till
kommunalförbundet om de kunde ta över rollen som projektägare. Efter positivt
beslut i Arbetsutskottet den 27 augusti 2020 sökte kommunalförbundet medel ur
utlysningen.

Syfte

Genomförandet ger företagen fördjupad förståelse för den kris som de befinner
sig i samtidigt som de tar del av kompetenshöjande aktiviteter som skapar mer
hållbara destinationer. Med stort fokus på samverkan och gemensamma lösningar
väntas företagen som deltar skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i området.
Genom att gemensamt samordna och utbyta erfarenheter kommunerna emellan
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bedöms projektet anpassa de kommunala verksamheternas förmåga att
gemensamt utveckla sitt näringsliv. Projektet möjliggör ökad kunskapsutbyte och
spridning av de mest fördelaktiga metoderna inom kommunalförbundet även
utanför deltagande kommuner.

Mål

Aktiviteter

Projektets övergripande mål är att besöksnäringsföretagen utvecklas i riktning
mot hållbar besöksnäring och tillsammans skapar hållbara destinationer ur ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
-

Extern kommunikation och resultatspridning
Digitala föreläsningar
Workshops/hackatons, nätverksträffar, coaching

Resultatindikatorer

200 företag (ca 10% av besöksnäringsföretagen i Fyrbodal) ska delta i projektets
insatser.

Uppföljning och
utvärdering

Projektets insatser ska löpandes följas upp och rapporteras till projektets
samverkansparter och styrgrupp.

Långsiktighet

Efter projektets avslut ska nya forum, både fysiska och digitala finnas kvar.
Destinationerna ska ha blivit mer hållbara för framtiden.

Förslag till beslut

Ansökan har beretts av ansvarig tjänsteperson på förbundet. Ansökan ligger i linje
med ambitionen som finns i Fyrbodals Genomförandeplan. Ansökan har tillstyrkts
av näringslivsnätverket. Kommundirektörerna i de medverkande kommunerna;
Dals-Ed, Åmål, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Strömstad, Lysekil, Orust,
Tanum och Sotenäs har tillstyrkt ansökan genom att skriva under
medfinansieringsintyg och samverkansavtal. Bedömningen är att ansökan ska
tillstyrkas.

Kontaktperson på
kommunalförbundet

Anna Lärk Ståhlberg, 0733-358534, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Beslut

Villkor för beslut

Beslutsgruppen beslutar att bevilja högst 588 600 kr, dock högst 16% av
godkända kostnader i projektbudgeten.

Villkor för beslut:
•
•
•

Att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan
Att delredovisningar och slutredovisningar följer de indikatorer som
angetts.
Att berörda kommuner löpande informeras om projektets genomförande
och utfall.
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Datum för beslut
Förbundsdirektör

Administrativ chef

2020-11-26
…………………………………………
Jeanette Lämmel
…………………………………………
Carina Ericson

Rekvisitionsplan

Medlen utbetalas efter delredovisning kvartalsvis av nedlagda kostnader och erhållna intäkter samt
genomförd verksamhet och uppnådda effekter. Avvikelser från budget och projektbeskrivning ska
omedelbart meddelas Fyrbodals kansli. Slutrapport och ekonomisk redovisning senast 2023-04-30.
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 UDDEVALLA
Rekvisitionsblankett, anvisningar för rekvisition av medel samt projektrapport kan
hämtas på www.fyrbodal.se under Tillväxt.
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Samverkansplattform Biomarina näringar. Projektansökan från
Innovatum.
Förslag till beslut
Att bevilja Innovatum 600 000 kr i kontant medfinansiering samt 675 000 kr i
medfinansiering i form av nedlagd tid för genomförande av projekt ”Samverkansplattform
Biomarina näringar”. Den totala projektbudgeten är på 10 350 000 kr.
Sammanfattning
Etablerandet av en samverkansplattform för biomarina näringar (marina livsmedel och
marin bioteknik) med säte hos Innovatum och med ett partnerskap bestående av företag,
institut, universitet, Position Väst, Fiskekommunerna, Sotenäs Symbios Center, Kristineberg
Center och Strömstad kommun ska medverka till att nya företag etableras och till att förbättra
förutsättningarna för ökad innovations- och konkurrenskraft hos företag. Fler hållbara
produkter, tjänster och arbetstillfällen ska realiseras genom innovativa affärsmodeller,
etableringar och investeringar, samt genom att företag får ökade möjligheter att växa såväl
nationellt som internationellt. Utvecklingen ska ge positiva effekter för såväl ekonomisk och
social som ekologisk hållbarhet och bidra till att positionera Västra Götaland som en ledande
maritim region i Europa. Samverkansplattformen för de biomarina näringarna ska samla
företag, akademi och samhälle inom både strategi- och utvecklingsfrågor. I möten,
workshops och seminarier ska kompetens byggas och möjligheter för nya samarbeten, projekt
och affärer med tydligt fokus på fortsatt hållbar tillväxt, utveckling av värdekedjor och
cirkulära lösningar etableras. Samverkansplattformen avser också att stärka befintliga
innovationsstödsaktörer för ännu bättre utveckling av biomarina produkter och tjänster.
Bakgrund
Utveckling av marina livsmedel får allt större uppmärksamhet och betydelse både nationellt
och internationellt och det anses möjligt att få ut sex gånger mer mat från havet än idag.
Idag hamnar endast 17 procent av den totala, svenska kvoten av fisk och skaldjur på
konsumenternas tallrikar. Resten går till olika typer av foder, främst utomlands. Samtidigt
importerar vi 73 procent av den sjömat vi äter. I Sverige, liksom i många av världens länder,
rekommenderas människor att äta mer sjömat, både av hälso- och miljöskäl. Idag får vi 17
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procent av vår totala proteinkonsumtion från havet och vattenbrukssektorn förutspås växa
snabbt. Svenskt vattenbruk är ett område med stor tillväxtpotential. Här är
självförsörjningsgraden ännu sämre, då över 90 procent av den odlade fisk som konsumeras i
Sverige är importerad. Nationella strategier uttrycker att det är särskilt viktigt att stärka
innovationsförmågan, bidra till ökat kunnande och utveckla forskningskapaciteten inom
vattenbruket. Det gäller även andra marina bioresurser där nationella strategier konstaterar att
kunskaper och tillämpningar behöver utvecklas betydligt från dagens läge.
Marin bioteknik handlar om att utforska och nyttja marina organismer för utveckling av nya
produkter inom hälsa, material, kosmetika, livsmedel, foderingredienser, kemi och industriella
tillämpningar Sektorns tillväxt spås bli god, initialt som en nischmarknad med högvärdiga
produkter för hälso-, kosmetiska och industriella tillämpningar, men på sikt väntas utveckling
till produktion av insatsvaror för livsmedels-, foder- och kemisk industri.
Västra Götaland är en utpräglad vattenregion med såväl salt- som sötvatten, med en mångfald
av biomarina aktiviteter. Här finns en betydande andel av landets sjömatsindustri, en bransch
som idag kan beskrivas som delvis ung och innovativ, och delvis traditionell, med begränsad
erfarenhet av samverkan kring forskning, utveckling och innovation.
Förstudier, utvärderingar och andra aktiviteter som har genomförts visar på följande
övergripande behov för utveckling inom den biomarina branschen i Västsverige:
•Ökad samverkan mellan akademi, innovationsstödsaktörer och det befintliga näringslivet, för
att identifiera behov inom näringarna och matcha dessa med olika former av åtgärder som
leder till utveckling och tillväxt.
•Identifiera och nyttiggöra innovationsidéer. Trots en tydlig marin forskningsprofil inom flera
områden i regionen har nyttiggörandet i form av innovationer (lösningar, produkter, tjänster,
affärsverksamhet) inte skett i motsvarande utsträckning.
* Forskningskompetensen inom marint vattenbruk och bioteknik är stark i Västsverige, men
företagen är fortfarande få, små och ofta i tidiga skeden av sin affärsutveckling.
Beskrivning av ärendet
Projektansökan bygger på erfarenheterna från det västsvenska maritima klustret, på
omvärldsanalyser och en nyligen genomförd förstudie. Förstudien har genomförts för att
undersöka om etablerandet av en ny samverkansplattform skulle kunna göra att den potential
för marina livsmedel och marin bioteknik som finns i Västra Götaland bättre skulle kunna tas
tillvara. Behovsidentifierande workshops och intervjuer har genomförts dels med ett fyrtiotal
företag inom marina livsmedel och bioteknik i Västra Götaland (den senare kategorin
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omfattar förhållandevis få), dels med ett urval av kommunala näringslivsrepresentanter,
innovationsstödsaktörer samt akademiska parter och institut. Sammantaget visar förstudien på
ett intresse och goda förutsättningar för utveckling om en sådan samverkansplattform
etableras vid Innovatum.
Bildandet av en regional samverkansplattform härstammar ur det mångåriga arbetet inom det
Maritima klustret i Västsverige. Klustrets fem olika fokusområden övergår nu alltmer till
autonoma samverkansplattformar och avsikten är att öka förutsättningarna för en mer
näringslivsorienterad och behovsdriven utveckling. De strukturer som hittills byggts upp med
hjälp av extern finansiering kopplad till forskning har för flera områden (marina livsmedel
och marin bioteknik inte minst) haft en avsaknad av engagemang från företagen och har i stort
sett mest bestått av akademin, institut och offentliga aktörer. Den plattform som nu avses att
etableras ska däremot ha ett starkt näringslivsfokus.
Den västsvenska samverkansplattformen för biomarina näringar ska ledas av Innovatum
Science Park som har Västra Götalandsregionens uppdrag att agera som
innovationsstödsaktör med särskilt ansvar för de biomarina näringarna. Centralt i projektet
finns inledningsvis tiotalet företag som ska utökas under projekttiden. Akademin är
representerad av Göteborgs universitet och Chalmers och institut är RISE och IVL- Svenska
miljöinstitutet. Övriga parter är Sotenäs symbioscentrum, Kristinebergs Center, Position Väst,
Strömstads kommun.
Målgrupper är primärt befintliga små och medelstora företag, internationella etablerare samt
startups. Grunden för satsningen är kopplingen mellan akademi, näringsliv och det övriga
innovationssystemet. En avsikt är att nyttja och samordna de funktioner olika aktörer inom
samverkansplattformen redan besitter för att möta ovan beskrivna behov bland de biomarina
företagen. Genom att säkra en tätare samverkan mellan aktörerna skapas ett regionalt samlat,
effektivt och tydligt, stöd för fortsatt utveckling av det biomarina näringslivet.
Företag inom de biomarina näringarna (marina livsmedel och marin bioteknik) ska tack vare
samverkansplattformen bli fler och få betydligt ökad innovations- och konkurrenskraft. Fler
hållbara produkter, tjänster och arbetstillfällen ska realiseras genom innovativa
affärsmodeller, etableringar och investeringar, samt genom att företag får ökade möjligheter
att växa såväl nationellt som internationellt. Utvecklingen ska ge positiva effekter för såväl
ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet och bidrar till att positionera Västra Götaland
som en ledande maritim region i Europa. Samverkansplattformen för de biomarina näringarna
ska samla företag, akademi och samhälle inom både strategi- och utvecklingsfrågor. I möten,
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workshops och seminarier ska kompetens byggas och möjligheter för nya samarbeten, projekt
och affärer med tydligt fokus på fortsatt hållbar tillväxt, utveckling av värdekedjor och
cirkulära lösningar etableras. Samverkansplattformen avser också att stärka befintliga
innovationsstödsaktörer för ännu bättre utveckling av biomarina produkter och tjänster
Projektet avser att arbeta med bland annat tillståndsfrågor för marina etableringar, med att
attrahera nya etableringar, med innovationsstöd, värdehöjande arbete för rester från marina
livsmedel, med kunskapsspridning och strategisk kommunikation. Plattformen kommer också
att bidra med omvärldsbevakning och samordning med relaterade forsknings- och
innovationssatsningar som sker. En sådan satsning är det nationella mycket stora projektet
BLÅ MAT, som i dagarna beviljades medel av Formas, och beräknas bli av stor betydelse för
utvecklingen av det svenska vattenbruket och livsmedelsindustrin kopplat till marina
livsmedel. Bildandet av en tydlig regional nod – samverkansplattformen - för det biomarina
området förbättrar också förutsättningarna för aktörer i Västra Götaland att verka i relation till
övriga noder - inom det Maritima klustret och motsvarande initiativ nationellt och
internationellt.,
Bedömning och synpunkter
Fyrbodals kommunalförbund har medverkat i förstudien vilket också representanter från
medlemskommuner har gjort. Kommunalförbundets bedömning är att ansökan på ett bra sätt
svarar mot möjligheter för såväl maritim näringslivsutveckling i Fyrbodal som för positiva
miljöeffekter. Tiotalet företag ingår inledningsvis i plattformen och antalet skall successivt
utökas. Förutom Innovatum så finns både akademi, institut, Position Väst, Sotenäs Symbios
Center, Kristineberg Center, Strömstad kommun, och Fiskekommunerna med som aktiva
parter. Organisering, mål och aktiviteter som de beskrivs i ansökan bäddar för att effekter hos
företag kommer att vara i fokus. Det kommer troligen att vara en utmaning i projektet att
kunna hålla fokus på både konkreta näringslivseffekter under projekttiden samtidigt som
plattformen ska etableras och kunna fortleva efter projekttiden. Vi bedömer dock att
projektets organisering, tydliga effektmål och logik skapar goda förutsättningar för att det ska
kunna lyckas.
Finansiering
600 000 kr avsätts från utvecklingsmedel Miljömiljonen för kontant medfinansiering av
projektet. Dessutom avsätts ytterligare 75 000 från Miljömiljonen i finansiering för

Tjänsteskrivelse
2020-11-18
Sida 5 av 5

medverkan från Fiskekommunerna. Position Väst avsätter 600 000 kr i medfinansiering i form
av tid. Finansieringen är i överensstämmelse med budget för utvecklingsmedel som
Direktionen antog oktober 2020.
Koppling till mål
Projektansökan svarar mot följande fyra avsnitt i Fyrbodals verksamhetsplan 2021-23:
”Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och
utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.” (Avser här: Innovatum,
Kristineberg, Sotenäs Symbioscenter och Kristineberg Center.)
”Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och
utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva
företagsetableringsarbete.”
”Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom
styrkeområdena … blå och gröna näringar…skapar global konkurrenskraft i nära samverkan
med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor.”
”Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av innovationssystemet när det gäller
samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi.”
Ansvarig tjänsteperson
Karin Stenlund, tel 0522- 44 08 68 epost karin.stenlund@fyrbodal.se.

Karin Stenlund
Affärs- och miljöstrateg
Fyrbodals kommunalförbund

Beslut avseende RTV-medel på delegation av förbundsdirektören, tagna under 2019/2020
Projekt

Pilotprojekt: Dansens dag 2021 - Humanography
Förstudie; kartläggning av KKN-branscherna i Fyrbodal
Kartläggning Kulturverk Vårvik
Processledning omställningskontor Strömstad
Covid-19 anpassad cirkuskonst för barn och unga i Fyrbodal
Kvalitetssäkring av dRUM-medelhantering

Ägare

Dans remainings, idell förening
Fyrbodals Kommunalförbund
Trollhättans Stad
Strömstads kommun
Reinos vänner - bohusläns cirkussällskap
Fyrbodals Kommunalförbund

Beslutat RTV

150 000
150 000
140 000
100 000
200 000
54 000

Sign

JL, CE
JL, CE
JL,CCE
JL, CE
JL, CE
JL, CE

Dnr nr

2020-1137
2020-1138
2020-1142
2020-1144
2020-1143
2020-1147

Datum

2020-11-18
2020-11-18
2020-11-24
2020-11-24
2020-11-24
2020-11-26

Beslut avseende avtal på delegation av förbundsdirektörren, enligt delegationsordning beslutad i direktionen den 20 september 2018
Avtal

Projektassistans till "Tur & retur - hållbara resor mellan hav och land"
Att leda i pandemitider
Hyresavtal för elcyklar
Hyresavtal P1 Diarium

Part

Coompanion
Högskolan Väst
VGR
Positionett

2020-10-01 - 2021-02-15
2020-12-03 - 2021-05-31
2020-11-02 - 2021-01-29
2021-01-01 - 2021-12-31

Sign Dnr nr

JL
JL
JL
JL

2020-1139
2020-1133
2020-1145
2020-1136

Datum

2020-10-06
2020-11-17
2020-11-17
2020-11-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-11-18

§ 168

Nominering av ny ledamot i kommunstyrelsen,
Fyrbodals Kommunalförbund och ny ersättare i
Fyrstads Flygplats AB
KS 2020/371
Beslut
Kommunfullmäktige utser Henrik Harlitz (M) till ny ledamot i Fyrbodals
Kommunalförbund från 2021-01-01.
Kommunfullmäktige utser Henrik Harlitz (M) till ersättare i Fyrstads Flygplats AB från
och med nästa bolagsstämma.
Kommunfullmäktige utser Dan Åberg (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen från
2021-01-01, som en följd av ovan utses Lena Eckerbom Wendel till ny ersättare i
kommunstyrelsen från 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade Gunnar Lidell (M) från samtliga uppdrag förutom
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen genom beslut 2020-10-21,
§ 136.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-21, § 136
Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet
Förslag till beslut på sammanträdet

Gunnar Lidell (M) nominerade Henrik Harlitz (M) till ny ledamot i Fyrbodals
Kommunalförbund från 2021-01-01 och till ersättare i Fyrstads Flygplats AB från och
med nästa bolagsstämma. Dan Åberg (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen från 202101-01, som en följd nomineras Lena Eckerbom Wendel till ny ersättare i
kommunstyrelsen från 2021-01-01.
Sändlista
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Lönekontoret
Kommunstyrelsen
Fyrbodals Kommunalförbund
Fyrstads Flygplats AB
Henrik Harlitz
Dan Åberg
Lena Eckerbom Wendel
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-18

§ 159

Bo Carlsson (C) med avsägelse av uppdrag som 2:e
vice ordf i kommunstyrelse och krisledningsnämnden,
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i
Fyrbodals kommunalförbund, ledamot i näringslivsrådet och samarbetskommittén Trollhättan Vänersborg
KS 2020/387
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Bo Carlsson (C) från sitt uppdrag som 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden och ersättare i Fyrbodals
kommunalförbund från 2021-01-01.
Kommunfullmäktige noterar att entledigande av Bo Carlsson (C) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i näringslivsrådet beslutas av
kommunstyrelsen 2020-12-02.
Kommunfullmäktige utser Mats Andersson (C) till ny 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen och till ersättare i Fyrbodals kommunalförbund, från 2021-01-01.
Krisledningsnämnden är i personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
enligt § 9 i krisledningsnämndens reglemente. Ny 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott utses av kommunstyrelsen 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
Bo Carlsson (C) har 2020-11-06, inkommit med avsägelse från uppdrag som 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ersättare i Fyrbodals kommunalförbund, ledamot i näringslivsrådet och
samarbetskommittén Trollhättan Vänersborg.
Valberedningen har nominerat Mats Andersson (C) till platsen som 2:e vice ordförande
i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Avsägelse från Bo Carlsson (C), 2020-11-06


Valberedningens beslut 2020-11-17, § 4

Sändlista
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Lönekontoret
Kommunstyrelsen
Fyrbodals kommunalförbund
Bo Carlsson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-18
Mats Andersson

Utdragsbestyrkande

